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      Zpravodaj Kulturně – historického sdružení Malé Veleně, Jedlky a Soutěsky, o.s., Ročník X IV. ( VIII. KHS ) *  20. duben 2015 

 
Z velikonočního koncertu 
 Velikonoční pondělí sice připomínalo zasněžené 
vánoce, ale za týden, v neděli 12. dubna 2015 již bylo 
nádherné teplé jarní počasí. Kdo měl zájem, mohl přijít 
na Velikonoční koncert a poslechnout si Vokální ženský 
soubor Luscinia a Žentet z Ústí nad Labem.  Na začátku 
koncertu zazněly i varhany.   
 

PODĚKOVÁNÍ  -  koncert v kostele sv. Anny v Jedlce  
 Jedlka je malá obec na severu Čech 

 a zde čekalo překvapení ve starých kostelních zdech. 

 Před lety byla u tohoto svatostánku vitrážová okna  vytlučená, děravá střecha, padající omítka, 

 zoufalé pohledy obyvatel, do budoucna chmurná vyhlídka. 
   

Osud  této historické, 780 let staré památky, nebyl lidem lhostejný,   

po nekonečných jednáních svitl paprsek nadějný. 

Úsilí občanů o záchranu kostela stále sílilo 

i když jej byrokratické jednání někdy notně brzdilo. 
  

 22. září 2012 byl pro Jedlku slavný den. 

 Kostel svaté Anny byl biskupem Monsignorem Baxantem slavnostně vysvěcen. 

 Finance, odborníci, pilní občané i památkáři, 

 dobrá věc se podařila, zúčastněným oči září. 
 

Kronikář Jaroslav Dostál pro toto dílo získal mnohé rodiny,  

se synem pak vytvořili nádherné sluneční hodiny. 

Ani tím však nekončí, nadále prospívat chce všem, 

což se také potvrdilo 12. dubna dalším krásným koncertem. 

 

 O nádherný kulturní zážitek se postaraly dva ženské pěvecké 

soubory z Ústí nad Labem: Komorní soubor Luscinia s dirigentkou 

Kristýnou Přívarovou a vokální uskupení Žentet, který vede Petra 

Kaucká. Jejich vystoupení, s téměř profesionálním provedením, bylo 

po každé skladbě provázeno bouřlivým potleskem. 

 Nejen za sebe, ale jistě za všechny nadšené posluchače, srdečně a upřímně děkují  

  manželé Novákovi a paní Ševčíková z Prahy 4. 

 
Pálení čarodějnic  
(nebo také Noc čarodějnic, Filipojakubská noc). 
 Jedná se o velmi starý a dodnes živý lidový zvyk a zvláštní 

svátek. Tuto noc se lidé scházejí  

u zapálených ohňů a slaví příchod jara.  

 Noc z 30. dubna na 1. května byla pokládána za magickou. 

Lidé věřili, že tuto noc se čarodějnice slétají na čarodějnický sabat. 

Tato noc je jedním z největších pohanských svátků. Lidé také věřili 

v otevírání různých jeskyní a podzemních slují, ve kterých jsou 

ukryty poklady. 

 Na ochranu před čarodějnicemi (původně před zlými duchy 

a démony) se na vyvýšených místech zapalovaly ohně. Postupem 

času se z těchto ohňů stávalo „pálení čarodějnic“. Zapalovala se při 

nich také smolná košťata a vyhazovala se do výšky. 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Zvyk
http://cs.wikipedia.org/wiki/Ohe%C5%88
http://cs.wikipedia.org/wiki/Jaro
http://cs.wikipedia.org/wiki/30._duben
http://cs.wikipedia.org/wiki/1._kv%C4%9Bten
http://cs.wikipedia.org/wiki/Magie
http://cs.wikipedia.org/wiki/%C4%8Carod%C4%9Bjnice
http://cs.wikipedia.org/wiki/Jeskyn%C4%9B
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 Tyto snímky „čarodějnic“ jsou víc jak 20 let staré. Tehdy se nejen mládež, ale i dospělí scházeli 
v naší obci na hřišti u Ploučnice, aby zapálili táborák, opekli buřtíky, popovídali. V minulých dobách 
toto místo u Ploučnice po mnoho let sloužilo jako hřiště, v zimě jako kluziště a louka nad tímto hřištěm 
pro děti jako vynikající místo na sáňkování, které využívala i mateřská škola… To už je dávná minulost 
a akce na tomto místním hřišti nám připomínají již jen  snímky v obecní kronice. Možná bude letos 
podobný táborák na jiném místě s jinými čarodějnicemi… 
 
Stále to byla „Asmanka“ 
 Po roce 1945 pokračoval provoz místní továrny v Jedlce. Pracovalo zde mnoho místních 
obyvatel, zejména ženy. Nedochovaly se téměř žádné fotografie z provozu dílen, kde se ručně 
sestavovala sedla k jízdním kolům a jiné součástky. A i když továrna během své existence měnila 
majitele a tím i svůj název, stále to byla pro místní obyvatele naše „Asmanka“. Na dalších fotografiích 
jsou zaměstnanci továrny. 

   
Pokračování z minulého čísla… 

 
 

 Poznamenejte si do kalendáře: Noc kostelů 29. května 2015 
 Kostel v Jedlce bude otevřen pro návštěvníky od 18 do 23 hodin. Od 18 hodin si mohou poslechnout 

pěvecký soubor Bel Canto z Ústí n. L. pod vedením prof. Jany Scholzeové – Hodulíkové s doprovodem varhan 

(např. Ave Maria a Moravské dvojzpěvy od Antonína Dvořáka) a od 20 hod. varhanní koncert Anny Kavánové. 
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