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Noc kostelů

V letošním roce prošlo kostelem sv. Anny v Jedlce při Noci kostelů na 170 návštěvníků, 
kteří si prostory kostela nejen prohlédli, ale měli také možnost si poslechnout pár slov o jeho 
historii a prohlédnout historické i současné fotografie. V průběhu večera zazpíval pěvecký sbor 
SaH z Děčína, na varhany zahrála Anna  Kavánová a po celý večer hrála na přání Simona 
Kosíková. Zájemci také mohli na věž, kde je pod kopulí umístěn zvon z poloviny 15. století, nebo 
zapálit v kostele svíčky za své blízké.

Volby do Evropského parlamentu v naší obci
K volbám přišlo 100 voličů ze 361 zapsaných (27,4%). 
Nejvíce hlasů v naší obci získalo ANO – 29, SPD T. Okamura – 15 a Česká pirátská strana – 14.

Dětský den
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Dětský den byl připraven na hřišti u Ploučnice. V úvodu představily své umění nejen 
mažoretky, ale i také skupina účinkujících z Benešova n. Pl., kteří předvedli parodie na scénky 
z filmů. Nechyběli hasiči ani cvičený policejní pes. Pro všechny děti byly připraveny hry, soutěže
s odměnou a také občerstvení s opékáním buřtíků.

Setkání kronikářů před 30 lety zpracováno podle textu z Průboje ze dne 23. 6. 1989
Před několika desítkami let bývalo dobrým zvykem, že se minimálně jednou v roce sešli kronikáři 

obcí z celého okresu - většinou v Okresním muzeu v Děčíně. V té době bylo kronikářství na velmi dobré 
úrovni. Svědčila o tom také skutečnost, že všechny tehdejší národní výbory v obcích i ve městech měly 
svou ručně psanou kroniku doplněnou přílohami s fotografiemi a dokumenty.

Vynikající také byla tehdy metodická pomoc ze strany 
Okresního muzea v Děčíně. Na setkáních kronikářů bývaly 
vystavovány obecní kroniky i s obrazovými přílohami, aby si je 
přítomní kronikáři měli možnost vzájemně prohlédnout, porovnat, 
případně převzít zkušenosti a dobré nápady. Na takových setkáních
si také kronikáři vždy poslechli několik slov o tom, jak se má 
kronika vést, co do ní psát, jak zpracovávat obrazové přílohy ke 
kronice, jak by měly pomáhat národní výbory atd.

V příjemné přátelské atmosféře si kronikáři, kteří 
zaznamenávali dějiny, mezi sebou také vzájemně sdělovali své 
zkušenosti, svěřovali se s příjemnými i nepříjemnými zkušenostmi 
při získávání informací. 

V tomto roce, kromě pravidelného vedení kroniky, byly také 
v celé republice dokončovány soutěžní kronikářské práce na téma
„40 let sjednocené tělovýchovy“, které vždy byly zaměřeny na 
tělovýchovu v místě bydliště (u nás konkrétně ve střediskové obci
Benešov n. Pl., ke které jsme patřili). Soutěžní práce kronikáře 
Benešova n. Pl., který současně psal kroniku Malé Veleně, se tehdy 
umístila na 2. místě v okrese. Měla 44 stran ve formátu A4, celkem 34 fotografií. Psaná byla klasickým 
psacím strojem s několika průklepy. Originál i kopie byly doplněny klasickými černobílými fotografiemi.

V současné době už ručně psanou kroniku, která je doplněna přílohami s klasickými fotografiemi a 
dokumenty, zpracovává jen málokterý kronikář - většinou jsou vedeny v elektronické podobě.

Na snímku vpravo je setkání kronikářů z roku 1989 v Děčíně a prohlídka naší obecní kroniky v roce 2006.
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