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Co připravujeme na rok 2010  
Kulturně – historické sdružení připravuje pro rok 2010 několik akcí. Společně 

s obecním úřadem Vás zveme 27. března 2010 na 1. benefiční  varhanní koncert, na 
kterém bude  hrát Jiří Chlum, varhaník z Baziliky ve  Filipově, doprovázený 
zpěvačkou Dagmar Čemusovou. Podrobný program koncertu i několik slov o 
varhaníkovi a zpěvačce najdete na vývěsních plochách a na našich www stránkách. 
  Téměř devadesát let naše varhany nebyly slyšet v té mohutnosti a kráse, 
v jaké je můžete slyšet nyní, protože v 1. světové válce byly zabaveny velké píšťaly 
pro vojenské účely. Ty byly znovu zhotoveny teprve v loňském roce při rekonstrukci a 
varhany  zazněly opět 10.10. 2009.  
 V létě připravujeme na 24. července 2010 již 2. Anenskou  pouť. Pokud jste se 
byli podívat na tuto pouť v loňském roce, opět zde uvidíte vystoupení rytířů a bude 

hrát country kapela Kliďánko. Tentokrát ale rytíři i 
country kapela budou v prostoru na louce za 
bývalou školou. Na tento den se připravuje. také 
druhý varhanní koncert se zpěvem, kde uslyšíte 
hrát na varhany šéfdirigenta pražské opery Adolfa 
Melichara. Samozřejmě nebudou chybět prodejní 
stánky a  bude připraveno i občerstvení. 
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Oslava MDŽ  

Na tane ční parket u p říležitosti letošních oslav MDŽ dne 
5.b řezna v 15.30 hod. na sále Kulturního domu v Jedlce zveme 
ženy i muže. K tanci i poslechu hraje Hudební skupi na MW-Combo 
kapelníka Milana Witura .  

Hudba , tanec, kolo št ěstí . 
Hezké odpoledne p řejí po řadatelé .          F. Stibor  

 
Dopis správce farnosti ob čanům  
Vážení obyvatelé, drazí farníci! 

Rád bych vám poděkoval za letošní tříkrálovou sbírku, která se uskutečnila v našich 
obcích již poněkolikáté. Výsledek, kterého jsme dosáhli, je skutečně obdivuhodný.  V obcích, 
které spravuji, a které mají celkem 5 500 obyvatel, se nasbíralo 91 500 Kč. (V naší obci to 
bylo  3.855,- Kč – pozn. red.) Moc děkuji všem králům, kteří obětavě v mrazu obcházeli 
stavení, přáli požehnání do nového roku  a prosili o příspěvek. Někteří z nich obětavě 
zaskočili i v sousedních obcích, kde jsme místní tři krále nesehnali. Darovali svoje volno, aby 
udělali lidem radost a přitom věděli, že jejich odměnou je  „jen“ dobrý pocit, že pomohli  
dobré věci. Poděkování patří ale také dospělým, kteří mají kolikrát ještě méně času než 
mládež, a přesto věnovali alespoň jeden volný den jako doprovod. Jak víte, musí s králi 
chodit někdo dospělý a to je mnohdy problém mít všechny skupinky kompletní. Příští rok 
proto rád přivítám další dobrovolníky. 
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Přesto jsou jistě domy, ve kterých jste marně čekali na tříkrálovou návštěvu. Věřte, že 
to nebylo úmyslné, a že příští rok budeme pozornější. Někdy  to  není jen z nedostatku času, 
ale i proto, že vedoucí skupinek je dospělý, který není místní, někdy se přehlédne zvonek na 
vratech a jindy  zase odradí až příliš hlídající pes velkého vzrůstu. Bylo by moc dobré, kdyby 
s králi chodil vždy někdo domácí.  

Při porovnání s ostatními v litoměřické diecézi jsme s výtěžkem na krásném třetím 
místě  a předběhli jsme i krajská města Ústí n. L. a Liberec.  

Jistě vás bude zajímat, jak jsme naložili s loňskou sbírkou -  25 % výtěžku šlo loni na 
celostátní projekty, které koordinuje Arcidiecézní charita Praha. Stále platíme školné dvěma 
chlapcům z Indie, Gladsonovi a Rodriguezovi. Jsem s nimi díky korespondenci ve styku. 
Přivítal bych ale někoho, kdo mně pomůže s překlady dopisů do angličtiny nebo dokonce 
odpoví jménem farnosti na jejich pozdravy  z Indie ( psány taktéž anglicky). Další peníze 
jsme věnovali na provoz Charity v České Kamenici, Domovu pro svobodné matky v Jiřetíně 
pod Jedlovou a zvláště postiženým loňskými povodněmi. Tehdy, jak víte dobře,  obce 
Kerhartice, Veselé, Markvartice, Horní Habartice i Srbská Kamenice postihla  v sobotu 4. 
července 2009 velká voda. 

Letos bych uvítal, kdybych dostal prostřednictvím starostů obcí podněty, kdo se třeba 
v našich obcích dostal do tíživé situace, případně nápad, jak s částí peněz naložit. Nebojím 
se, že nebudeme vědět, co s nimi podnikneme, jen bych nerad o tříkrálové sbírce rozhodoval 
sám.  

Drazí, přeji vám vše dobré v letošním roce a děkuji za vaši štědrost. 
      Marcel Hrubý,správce farnosti ( kráceno  - redakce) 

 
Dokumenty, foto z historie  

 
Objekt, budova, 

kterou si v ětšina našich 
občanů nepamatuje, je 
dům číslo 3 v Jedlce - 
na snímku uprost řed. 
Stával v prostoru p řed 
dnešním kulturním domem, 
který  byl vybudován 
z bývalé stodoly u 
tohoto domu.Je vid ět na 
snímku vpravo. 

 
Snímek je p řibližn ě z roku 1935 

 
H ledám  staré fotografie, dokum enty, kresby apod.H ledám  staré fotografie, dokum enty, kresby apod.H ledám  staré fotografie, dokum enty, kresby apod.H ledám  staré fotografie, dokum enty, kresby apod.    

V  letošním  roce uplyne 820 let od nejstaršího písem ného záznam u o existenci obce Jedlka. K  tom uto 

výročí připravuji v  dubnu  výstavu  historických fotografií, pohlednic, výstavu  historických fotografií, pohlednic, výstavu  historických fotografií, pohlednic, výstavu  historických fotografií, pohlednic,      kreseb   a  dokum entkreseb   a  dokum entkreseb   a  dokum entkreseb   a  dokum entůůůů     M alé V eleně, 

Jedlky a Soutěsky včetně E liščina údolí a  objektů u  továrny N IK O H . M ožná teprve zde si uvědom íte, jak se 

obec m ění, které stavby zanikly, jak celá naše obec zarůstá strom y a keři, takže m nohé už z tohoto důvodu 

vidět není. 

M ožná v některém  vašem  rodinném  albu je fotografie části obce, objektu, dom u,  který již  neexistu je 

nebo úplně zm ěnil svůj vzhled.  B udu rád, když je nabídnete ke zkopírování.  O bratem  vrátím . 

M ísto, a  hodinu konání ještě upřesním .      Jaroslav D ostál, tel.: 607 583  271   
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