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                                            Ročník XIV   ( VIII. KHS )  *  15. prosinec 2015 

 

Kulturně – historický spolek přeje všem krásné vánoční svátky, 

příjemné prožití Silvestra  

a do Nového roku hodně zdraví a spokojenosti… 
 

Advent a vánoce v kostele v Jedlce 
Kostel sv. Anny bude otevřen v neděli 20. prosince 2015 již od 14 hodin. 

Možnost prohlídky, zapálení svíček… Od 16,30 hodin se bude konat pravidelná 
bohoslužba. Do betléma, na jehož dokončení se stále pracuje,  vyřezal dřevěné 
figurky pan Přepechal z Březin. Za to mu  patří velké poděkování. 

Stalo se již tradicí, že na Štědrý den se koná v našem kostele 
„půlnoční“. Pokud budete mít zájem se přijít podívat, půlnoční 
bohoslužba začíná ve 24 hodin, samozřejmě s doprovodem varhan. 
Kostel bude otevřen od 23,30 hodin. 

Všichni zájemci jsou také zváni v neděli 27. prosince 2015 
od 18 hodin do kostela v Jedlce, kde při svátečním vánočním 
posezení zazpívá  Děčínský pěvecký chrámový sbor a bude se konat 
vánoční bohoslužba. Kostel bude otevřený již od 16 hodin. 

 
Mikulášská nadílka 

         
byla  4. prosince 2015 v Jedlce…                  foto: L.Stínil 

 

Jak se vydařila akce „Česko zpívá koledy“ 
 Koledy v Jedlce se letos vydařily. Už proto, že 
jsme nezpívali venku, potmě a v dešti, jako v loňském 
roce, ale v našem krásném kostele v Jedlce. 

K našemu překvapení se sešlo 56 zpěváků, z toho bylo 19 dětí. Organizaci zpěvu si 
vzala na starosti Dana Stínilová. S kamarádkou zpívala před návštěvníky, kteří seděli v 
lavicích a se zpěvem se připojili.  

Na elektronické klávesy doprovázela Iveta Dolanová. Na úvod a na závěr zahrála 
koledy i na varhany. Kromě naplánovaných koled si přítomní zazpívali i něco navíc. 

V prostoru pod věží bylo připravené občerstvení - horký čaj, sváteční koláč, pro děti 
perníčky a bombony (pro dospěláky i něco na zahřátí do čaje). V kostele se rovněž 
zapalovaly svíčky, jako  vzpomínka na ty, kteří již s námi slavit nemohou. Kdo měl zájem, 
podepsal se do Knihy návštěv. Zpíváním koled však setkání nekončilo. Vzájemné povídání 
pokračovalo při popíjení čaje a ochutnávání koláčků až do půl osmé. Někteří návštěvníci se 
zajímali i o to, jaká byla minulost kostela, jak probíhaly opravy. Většina návštěvníků se 
shodla na tom, že se zde příští rok opět sejdou. 
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Česko zpívá koledy\ - kostel v Jedlce 

 

Návrh rozpočtu Obecního úřadu – jak budou zastupitelé hospodařit v roce  2016 
Kompletní rozpočet obce najdete na www stránkách obecního úřadu Malá Veleň. 

Pro Vaši informaci uvádíme pouze položky, na které zastupitelé vydají za rok 2016 více než    
           200.000,- Kč. 

Příjmy       Výdaje: 
Daně, místní poplatky         3.920.000,-   Pitná voda         946.000,-  
Pitná voda   250.000,-  Osvětlení…   320.000,- 
       Komunální odpad  360.000,- 
       Péče o vzhled obce  500.000,- 
Příjmy a výdaje jsou vyrovnané,  Odměny funkcionářům 850.000,- 
činí 4.700.000,- Kč. Časopisy, elektřina, pohon.hmoty 899.000,- 
 
Sochy na kostele 

       
 Na starých fotografiích se často najdou zajímavé detaily. Můžeme si například všimnout, že 
v nikách vedle dveří do kostela, bývaly sochy. Vlevo je výřez z fotografie kolem roku 1920, uprostřed 
fotografie z roku 1945, vpravo z loňského roku. V současnosti by asi sochy v nikách moc dlouho 
nebyly, téměř určitě by se někomu líbily a odnesl by si je na památku domů. 
 
Veleňáček,  zpravodaj  Kulturně – historického  spolku Malá Veleň  *   www.mala-velen.estranky.cz  * e-mail: mala-velen@seznam.cz     
Odp. redaktor : Jaroslav Dostál, Malá Veleň 29  *  Tel: 607 583 271 * Členové redakce: Milan Hurt, František Stibor, Petra  Koláčková,  
Michal Kober *  Foto archiv  *  Povoleno MKČR  reg. číslo : E 18183  * Redakce neodpovídá  za obsah podepsaných článků. * 
Náklad: 80 výtisků  *  Rozesíláme e-mailem  * Uzávěrka dalšího čísla je  15.1 2016. *    Toto číslo vyšlo 15. prosince 2015. 


