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Dušičky v Jedlce                         
 V letošním roce nebylo počasí na počátku listopadu 
„uplakané“, ale předvedly se nám nádherné slunečné 
podzimní dny. Na místním hřbitově „rozkvetly“ hroby 
donesenými květinami se spoustou zapálených svíček.  
 Kulturně - historický spolek ve spolupráci s farností 
Jedlka připravil na poslední říjnový den vzpomínkový 
dušičkový koncert, při kterém zazněly varhany (Jiří 
Svoboda) a zpěv (Ondřej Dvořák). V kostele se během 
tohoto sobotního a také i nedělního odpoledne rozzářily zapálené svíčky. Jistě si alespoň 
takovou malou vzpomínku zaslouží všichni, kdo již nejsou mezi námi. 
 

 
 Čas adventu patří k těm nejromantičtějším. V celé republice se ve stejný čas setkávají 
lidé u vánočních stromků a zpívají koledy. Také náš Kulturně – historický spolek se po 
loňském úspěšném zpívání i letos připojí k unikátnímu celorepublikovému projektu „Česko 
zpívá koledy“. Setkání se uskuteční 9. prosince 2015 v 18 hodin v kostele v Jedlce. 
Zazpíváme společně následující koledy: Nesem vám noviny, Narodil se Kristus Pán, Půjdem 
spolu do Betléma… Po loňském výrazném úspěchu závěrečné písničky zakončí zpívání i letos 
vánoční skladba Vánoce, vánoce přicházejí. Kostel sv. Anny v Jedlce bude v tento den 
otevřen  již od 15 hodin. 
 

Advent a vánoce v kostele v Jedlce 
  

Adventní neděle 6. a 20. prosince 2015  - kostel bude otevřen již od 14 hodin 
s možností prohlídky. Od 16,30 hodin se bude konat pravidelná bohoslužba.  

Středa 9. prosince 2015 - kostel se otevře v 15 hodin, od 18 hodin společně zazpíváme 
koledy.  

24. prosince 2015 - Štědrý den  - od 24 hodin půlnoční bohoslužba.  
Neděle 27. prosince 2015 - v 16,30 hodin se představí s koncertem Děčínský pěvecký 

sbor při vánoční bohoslužbě. Kostel bude otevřen již od 14 hodin. Vždy bude možno kromě 
prohlídky kostela také prohlédnout historické fotografie, zapálit svíčky… 

 
Na kluzišti u Ploučnice se hrával 

v zimních měsících i hokej 
  

Hřiště u Ploučnice, v zimě 
kluziště. Hrály se zde i hokejové 
zápasy. Jak je vidět na snímku 
z roku 1982, přihlíželo docela dost 
diváků. Dnes už toto hřiště 
neexistuje. Místo něj je zde 
pastvina. 
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Mikulášská besídka v roce 1982. 

 

Z obecní kroniky před 30 lety – akce 1 q sena - rok 1985 
 Uplynulo třicet let od doby, kdy se v obci vysekávaly mechanizaci nepřístupné louky, meze, 

příkopy, aby se získalo pokud možno co nejvíce sena. Proto byla vyhlášena akce „Každý občan 1q 

sena“, která byla vždy na konci sezóny vyhodnocena. V obecní kronice se v roce 1985 píše:  
ČSCH (Český svaz chovatelů) měl  zásluhu na splnění úkolu v rámci akce Každý občan 1q 

sena. Občanský výbor (v Malé Veleni) měl za úkol odevzdat 350 q, odevzdal 365 q sena. 
 Městský národní výbor (byli jsme součástí integrované obce Benešov n. Pl.) měl úkol 5.000 q 
sena, odevzdal 8.457 q sena a umístil se tak na 1. místě v okrese Děčín. Na aktivu, který se konal po 
vyhodnocení v klubovně VB (v Benešově n. Pl.) byli vyhodnoceni nejlepší jednotlivci, závody i 
složky NF. Z naší obce se umístil s. Jiří Kopinec se 101 q sena na 2. místě v absolutním hodnocení. Za 
občanský výbor byl odměněn dárkovým košem s. Jan Kopinec ze Soutěsky. 
 Naše továrna je součástí závodu Koh-i-noor Děčín. Své úkoly plní. Zúčastnila se také akce 1 q 
sena, provedla výzdobu k májovým dnům. Zavázala se, že vybuduje v letošním roce přečerpávací 
stanici vody do rezervoáru v Jedlce. Úkol splněn nebyl. Je vybudována jímka, chybí elektrické 
zařízení. Rovněž spolupráce s dětským útulkem není dobrá. Slíbena byla oprava plotu, výměna okapů, 
což splněno nebylo… 
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