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 Zpravodaj Kulturně – historického sdružení Malé Veleně, Jedlky a Soutěsky, o.s.   Ročník XI. (  V. KHS )  * 20. června 2012 

 

   Byla „Noc kostelů“ 
 

  

 
 Do celosvětové akce „Noc kostelů“ se zapojil i náš kostel Sv. Anny 
v Jedlce. I když zde probíhají ještě dokončovací práce, bylo již odstraněno 
lešení, takže návštěvníci měli možnost prohlédnout nádherný obraz na 
obloukem a obdivovat nástropní malby. Okolní kostely, včetně našeho, objížděly 
dva autobusy s těmi zájemci, kteří si je chtěli prohlédnout. U nás jste měli 
možnost slyšet pěvecký soubor Bel Canto a také několik skladeb na opravené 
varhany. Na panelech byly zajímavé fotografie z historie kostela, o které byli 
přítomní také ústně informováni. Celkem navštívilo náš kostel  přes 200 osob. 
Fotografie z Noci kostelů najdete na 

http://www.maslabskeskaly.cz/fotoalbum/noc-kostelu-2012/.  
 

   
 

Ještě poslední květnový den, před Nocí kostelů, bylo u obrazu nad obloukem lešení. 
Varhany, na které se mnoho  návštěvníků ptalo, zda budou opravené, byly v našem 

kostele pouze uloženy a v polovině června již odvezeny. Pocházejí z kostela 
v Soběnicích. 

 
Turistické razítko        
 Na Noci kostelů se mnoho návštěvníků ptalo, zda máme turistické 
razítko. Slíbili jsme, že při jejich  příští návštěvě již bude možné získat 
otisk razítka. Je již zhotovené a pro zájemce k dispozici. Kontakt v tiráži. 
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Anenská pouť 
 V sobotu 28. července od 11 hodin se bude opět konat před kulturním domem 
v Jedlce Anenská pouť. Kromě prodejních stánků zde bude i občerstvení a pro děti opět 
skákací hrad - zdarma. K poslechu bude hrát hudební skupina Compromix. 
 I když ještě není kostel definitivně opraven, mohou si návštěvníci v době konání 
pouti prohlédnout i jeho interiér. Je možné domluvit i individuální prohlídku mimo tento 
den – kontakt v tiráži. 

 

  
 

   

  V sobotu 16. června se nad naší obcí prohnal velký vítr, který v Jedlce rozlomil 
mohutnou lípu u domu č. 1, jejíž část dopadla na silnici. Bylo štěstí, že v tu dobu 
neprojíždělo žádné auto, autobus od Děčína jel jen o chvilku později a včas zastavil.  
Lidé z okolních domů se pohotově pustili do odstraňování větví, aby mohly odjet 
první kolony čekajících aut. Zanedlouho dorazili dobrovolní hasiči z Benešova n. Pl. a 
také policie. Za několik desítek minut byla silnice průjezdná. Je naprosto nutné,  aby 
tyto stromy někdo odborně a razantně  prořezal.  I když nám bez vůně jejich květů 
bude smutno,  je to opravdový hazard se životy lidí. Autobus v pozadí mluví za vše. 
Kdyby v tu chvíli někdo jel od Benešova  n. Pl., nemohl by v autě pod silným 
kmenem spadlé lípy přežít. Budeme čekat až se to stane?  Lípy již mají 120 let, byly 
zasazeny někdy kolem roku 1890. 

                      Text a foto Zita Kakarová, foto-videostudio. 
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