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Koncert pěveckého souboru Romance 
 
Začátkem října zavítal do naší obce jedenáctičlenný smíšený 
pěvecký soubor Romance z Ústí nad Labem, který v kostele 
zazpíval písně ze svého repertoáru. Přítomným se naskytl 
nevšední zážitek. Účinkující zpívají zcela bez doprovodu.  A 
jejich písně v prostoru kostela krásně zněly. Posluchači, 
kteří zavítali z okolí, určitě nelitovali, že k nám  do kostela 
v Jedlce přijeli, aby si vystoupení pěveckého souboru 
poslechli. 

 
Stavba cyklostezky je dokončena.     
 Všichni chápou problém s kouskem trasy po silnici 
II/262, právě v místě pod skalou, kde je to velmi rizikové. 
Ale pokud by se toto řešení nepřijalo, nebyla by ani zahájena 
stavba, takže by cyklostezka neexistovala.  
 Celá záležitost vznikla z důvodu, že jeden majitel 
pozemku nepovolil stavbu, která by jím procházela. Proto je 
stavba takto postavena a zbytek se bude řešit v druhé etapě. 
Teď bude nutné, aby zejména obec Malá Veleň požadovala 
odstranění rizika cyklistů na silnici II/262.    
 Stejně tak bude potřeba  využít pětiletého období 
péče kraje o cyklostezku k tlaku na jakékoli opravy 
cyklostezky a na položení živičného povrchu tam, kde je 
kalený štěrk.             
 Informační panely jsou hotové a nainstalované. 

V katastru naší obce jsou dva. Jeden je u občerstvení „Ve stodole“ (námět je o obci) a druhý je v Dolině (námětově je 
k přírodě).  Všechny tabule jsou v dolním pravém rohu očíslovány, v levém horním rohu jsou na mapce místa s jejich 
umístěním se zvýrazněním konkrétní tabule. Cílem je, aby se cyklisté u tabulí zastavovali. Texty jsou na všech 
tabulích v češtině a němčině, pouze u názvů živočichů a 
rostlin jsou názvy v češtině a latině. Tvoří to takovou 
naučnou stezku. Teď je na jednotlivých obcích, aby u tabulí 
doplnily nějaké posezení, stojany na kola a odpadkové koše 
se zajištěním jejich pravidelného vyvážení.  
 Náplň jednotlivých infotabulí: 1 – mapa a popis na 
počátku cyklostezky od Děčína, 2 -  České Středohoří a 
Děčín, 3 – řeka Ploučnice, 4 – vodní ptáci, 5 – ryby v řece, 6 
– Libverda, 7 – Březinské tisy, Bechlejovice, Chlum, 8 – 
vodní díla a příroda, 9 – obojživelníci, plazi, 10 – Malá 
Veleň, 11 – Dolina, 12 – lesní biotop, 13 – Benešov n. Pl., 
14 – Benešov n.Pl., 15 – sv. Jan z Nepomuku, 16 – hrad 
Ostrý, 17 – bezobratlí živočichové, 18 – mapa a popis na 
počátku cyklostezky od Benešova n.Pl.  
            Autorem textu, panelů a většiny přírodopisných 
fotografií je Ota Dračka z Benešova n.Pl.  

 

Oprava kamenné zdi 
 Pokud jste se vydali ke kostelu nebo na hřbitov, zjistili jste, že 
byl odstraněn živý plot kolem kamenné zdi. Ve druhém říjnovém 
týdnu se pak započalo s rozebíráním kamenného zdiva, které je víc 
jak 500 let staré. 
 Tato zeď byla stavěná „na sucho“, tedy jenom skládáním 
kamenů do písku. Protože je místy značně poškozená, bylo nutné ji 
celou rozebrat, vybrat kameny, které je možné znovu použít, zbylý 
nepotřebný materiál odvézt na skládku a postavit zeď novou..  
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Historie školy v obci 
  Ve středověku neexistovaly na venkově školy 
v dnešním slova smyslu. Farář vyučoval osoby, které 
potřeboval pro církevní úkony (zpěváky, ministranty, 
kostelníky) a to jen tomu nejnutnějšímu – čtení a psaní. 
Když faráři nestačily síly, tak si vydržoval jednoho 
pomocníka, který získal potřebné vzdělání ve škole 
v biskupském sídle. Tito pomocníci se nazývali 
písaři, neboť obstarávali faráři i písařské řemeslo.  
  Když vrchnost zavedla povinnou školní 

docházku (1774 Marie Terezie), bylo písaři přiděleno jeho vlastní obydlí. Vrchnost mu rovněž udělila 
nepatrný plat a položila tím základy nynějších školníků a učitelů. Farář 
mu přenechával i menší příjmy. Sedláci se zavázali odevzdávat chleba 
a obilí, a tak se dal dohromady i plat učitelů – zkrátka od každé duše 
něco.  
  V Oblastním archivu v Děčíně jsou uloženy dvě německé 
školní kroniky ze školy v Jedlce (na snímku vlevo je úvod do kroniky 
z roku 1672). Kronika české školy psaná od roku 1945, která byla 
dlouho považována za ztracenou, se nalezla a je zde uložena také.  
 Tehdejší učitel měl široký rozhled – uměl vše napsat, vedl 
školní jídelnu, byl příslušným pastorem, sloužil bohoslužby a také hrál  
na varhany v kostele. Sociální postavení těchto „učitelů“ bylo velmi 
nízké a jejich příjem i nadále velmi špatný.   
 V letech 1882 - 1886  bylo v naší škole v Jedlce velmi mnoho 
žáků, asi 125, a to nutilo obec, aby postavila novou školu. Ta byla 
dokončena v roce 1887 a cena stavby byla 13.868 florintů  rakouských 
(florintů = zlatých). Počet žáků kolem roku 1895 kolísal mezi 100 – 150 žáky. 
  V dávných dobách bývaly školní třídy také v čísle 8 a v čísle 11 v Jedlce. Jedna třída byla také umístěna v 1. 
patře v domě č. 22 v Jedlce. Stará škola byla velkou bolestí vesnice, protože byla velmi zničená.  
 Nově postavená budova školy č. 24, pocházející z roku 1887, je klasickou budovou vesnické školy. Tento  
typ stavby  najdeme i v okolních  obcích. V přízemí byl byt pro ředitele a velká  třída, která v době, kdy bylo žáků 
méně,  sloužila jako tělocvična. V prvním poschodí byly dvě velké učebny. K tomu menší kabinety a prostory 
využívané jako sborovna. 
  Škola  bývala pro všechny  tři obce - Jedlku, Malou Veleň a Soutěsky. Prvním řídícím učitelem po roce 
1945 byl pan Jiří Průcha. Škola byla  trojtřídní. V  roce 1960 byly žákům poskytnuty  zdarma všechny učebnice a  
pomůcky. Děti také pomáhaly brigádně při sklizni brambor a při sběru ovoce. 
  V roce  1960 byla škola převedena  na dvoutřídní  a v roce 1961 nastupuje  ředitel Rudolf Justra. Na škole 
byla  tehdy provedena   generální  oprava  fasády   a  chodeb Okresním stavebním podnikem. Škola byla také 
oplocena. Ve škole stále pracovala pionýrská  organizace.  Pionýři vystupovali při všech kulturních a politických 
akcích. 
  V roce  1971 byla  škola vybavena akumulačním elektrickým vytápěním. Celá akce  stála  80.000,- Kč, z 
toho  akumulační  kamna  30.000,-  Kč.  Byla to první škola v Severočeském kraji,  kde se podařilo vybudovat 
elektrické akumulační vytápění. 
  Postupně  se však počet  dětí ve  škole zmenšuje. V roce  1975 je zde již jen jedna třída  se 3  ročníky a 18 
dětmi. V roce  1978   je  škola  zrušena.  Děti  jezdí  do sousedního Benešova n.Pl., většinou autobusem.  
 

   
Žáci, kteří nastoupili do školy v roce 1945 - 1946 a 1947 – 1948. 
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