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Ježíškova pošta – pobočka v kostele v Jedlce 

 
V letošním roce otvíráme poprvé pobočku „Ježíškova pošta“ v kostele v Jedlce. 

Přinesené pohlednice nebo dopisy, které musí být vždy opatřeny známkou a 
adresou, odešleme společně do hlavní Ježíškovy poštovní schránky na Božím Daru 
v Krušných horách. Ježíšek pak přání i se speciálním razítkem z Božího daru 
na Vámi uvedenou adresu doručí.  

Pobočku Ježíškovy pošty v kostele v Jedlce otevřeme: 
V  sobotu 26. listopadu a v neděli 27. listopadu 2016  vždy od 14 do 15 hod. 

Poštovní známky i poštovní pohlednice kostela můžete zde zakoupit. 
 

        
Ukázky poštovních razítek Ježíškovy pošty z minulých let 

 

 
Také letos si společně zazpíváme koledy v kostele v Jedlce. 

 

Pozvánka – velká Vánoční hra s koledami         . 
Všichni jste srdečně zváni v úterý 27. prosince 2016 od 16 hodin do kostela 

v Jedlce na velkou Vánoční hru. Účinkovat bude Pěvecký spolek Bel canto. 
 Finanční zajištění: Obec Malá Veleň. 

 
Hřbitov - vsypová loučka 
 V říjnu 2016 byla vybudována vsypová loučka na pravé straně hřbitova.  

 

Informace o jejím využívání by měl zveřejnit Obecní úřad. 

   
   

Obecně bývá zvykem, že vsypová loučka je pietní místo s udržovaným trávníkem, na které 
se z důvodu piety nevstupuje. Slouží k ukládání zpopelněných ostatků do anonymních, ale přesně 
vytyčených jamek, který provádí správce pohřebiště. Na plochu se nepokládají květiny, ani 
nezapalují svíčky. K těmto účelům je vyhrazeno zvláštní místo.   
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    Hokej: Malé derby pro Veleň 
 
    HC Malá Veleň,,A" - Buldoci Nový Bor 14:4     
    /4:1,4:2,6:1/   
    Sestava a branky Veleně: Vilhám - Pražan, Havlík 1,   
    Kouřil 2, Stibor 3, Špírek 1, Ženka st. 1, Lacina P. 1,   
    Fryc 1, Jireš 1, Ženka ml. 2, Lacina J. 1. 
    M.Veleň,,B" - BC Č.Lípa..........5:4 po s.n.   
    /2:0,2:2,0:2/ 

Autobusová zastávka v Jedlce 
 

     
 

Na autobusové zastávce ve směru na Děčín je postavená lavička pro odpočinek. 
Ochranu před nepříznivým počasím i možnost posezení poskytuje zastávka zděná.  

Občané by jistě uvítali, kdyby místo skříňky za lavičkou byla informační tabule 
pro aktuální zprávy, které by si mohli při čekání přečíst.  
 

Historie naší obce od hluboké minulosti po současnost… 
 

Představte si u nás na počátku historické doby, kdy obce ještě neexistovaly, jen lesy. 
Hluboké a nekonečné hvozdy, jimiž člověk jen vzácně pronikl, které však byly obydleny 
množstvím divoké zvěře. Huňatý medvěd se tu živil rostlinami a plody, brtník mlsal z dutin 
stromů med divokých včel… Žili si tady kanci a jeleni s laněmi, také ohromný zubr a zákeřný rys, 
plaché srny se zde toulaly, i vlci a divoká kočka. Vysoko v povětří poletovala hejna nejrůznějšího 
ptactva, hledajíce kořist a potravu. Řeka oplývala náramným množstvím ryb a bobři si tu stavěli 
své podivné domečky.  

Člověk se objevil kdysi dávno. Bylo to blízko řeky, která si neodbytně razila cestu těmi 
neprodyšnými hvozdy, aby splynula s mocnějším tokem řeky Labe. Pokud je nám známo, bydlil 
tady slovanský kmen Děčanů, jemuž tak říkali po jeho významném stařešinovi. Měl tvrdý život 
tento lid a jeho povaha se utvářela podle toho. Proti svým sousedům na severu však měl to štěstí, 
že se mnohem dříve živil usedlým  zemědělstvím již v dobách, když oni se ještě stěhovali za 

lovem zvěře. Měl stejnou řeč se sousedními kmeny široko daleko. Půdu 
obdělával pracným, primitivním způsobem, dokud nebyl vynalezen pluh.  
 Celému širému kraji vévodil pevný hrad či hradiště Děčín. Sloužil 
jako nedobytné vězení přemyslovského státu knížecího, chránil vodní 
cestu po Labi a staré obchodní stezky. Ty měly i pro naši obec zásadní 
význam. Přes Děčín [Tetschen] byla část země zásobována po staletí solí 
(kresba vlevo). Solná stezka byla hlídána několika strážišti, která bývala 
mimo jiné i v  Jedlce [Höflitz], ve Veleni [Wöhlen] a v Benešově 

[Bensen] …….. 
Těmito řádky začíná text publikace o historii naší obce od hluboké minulosti po současnost. Na 

200 stranách formátu A4 v kroužkové vazbě je kromě textu také 320 historických černobílých i barevných 

reprodukcí. Kdykoliv k nahlédnutí - kontakt v tiráži.  
 

Veleňáček – I vy zde můžete přispět svými názory, pochvalou i kritikou, můžete sdělit, co se vám v obci líbí, nebo naopak, co byste chtěli 
změnit. Doručování tištěné verze v obci zdarma. Kontakt pro objednání je v tiráži. 
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