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Dokončení opravy kostela 
  Uplynulý měsíc byl v kostele naplněn prací. Dokončovaly se venkovní úpravy kolem 
celého kostela, znovu se pokládala dlažba ke vchodu. V interiéru se dokončovala úprava  
lavic, pokládala se dlažba v presbytáři a v sakristii, umisťovaly se obrazy, plastiky. Pak bylo 
nutné vše uklidit. Do oltáře byl instalován nový obraz, takže okno, které je za oltářem, už 
neuvidíte. Původní obraz, který zde byl ještě v roce 1980, se ztratil. Na dvou snímcích je 
interiér kostela  před dokončením. 

   
 

Slavnostní vysvěcení a otevření kostela Sv. Anny v Jedlce 
biskupem litoměřickým Mons. Janem Baxantem 

   Slavnostní den začínal už dopoledne, kdy se připravovaly prostory pro 
parkování aut, občerstvení a vše potřebné. Začali se sjíždět návštěvníci, kteří si 
kostel se zájmem prohlíželi. Biskup litoměřický, mons. Jan Baxant, přijel 
s doprovodem a byl mile překvapen, jak se oprava podařila. Mohl porovnat, jak se 
změnil vzhled kostela, protože Jedlku navštívil před třemi lety, kdy vysvětil nově 
opravené varhany . 
 Slavnostní mše s požehnáním kostela , s doprovodem varhan a  chrámového 
sboru Hvězda, začala v 11 hodin. Oběd pro přítomné, kteří přijeli zdaleka, byl 
připraven v restauraci U Madony. Zde si také všichni, kdo měli zájem, mohli 
s biskupem litoměřickým popovídat. 
 V 15 hodin následovalo požehnání poutníkům, v 15,30 hod. se uskutečnil 
první koncert v nově opraveném  kostele a celý den byl zakončen svátečním 
posezením s občerstvením v místní restauraci. 
 Slavnostní mše s vysvěcením kostela se zúčastnilo téměř 200 návštěvníků, na 
koncertě bylo asi 100   posluchačů. Mnoho lidí se přijelo podívat z Moravy i ze 
sousedního Německa. 
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Požehnání poutníkům – biskup litoměřický před kostelem – závěrečný koncert  

 

     

 
Kronikáři obce 
 
   Nejstarší historická kniha obce pocházela z roku 1742, byla tištěná. Popisovala události v obci, počasí, novinky, 
události.  Knihu pořídil, vedl a dopisoval tehdejší mistr krejčovský Hans Christoff Strache společně se svým otcem z Malé 
Veleně č. 16. V této době  byl v obci nejvzdělanější a  hodně cestoval. Všemi občany i úřady byl respektován. Za jeho 
záslužnou činnost  ho vrchnost dokonce odměňovala, což bylo v době, kdy byla povinná robota, vskutku něco ojedinělého. 
K naší velké škodě kniha při jednom z požárů shořela. Část o povodni z roku 1741 je uložena v knihovně v Drážďanech. 
 Dalším naším občanem, který píše kroniku od roku 1800 je Wilhelm Melzer, který psal kroniku za pomoci svého 
otce se stejným jménem.  Zde byly velmi zajímavé údaje z dob dávno minulých, některé převzaté z výše zmiňované kroniky.  
Na údaje z této pamětní knihy odkazují další dva jmenovaní kronikáři. Tato kronika se však ztratila, případně byla odvezena, 
protože po roce 1945 není uložena v žádném našem českém archivu. Povinnost vést kroniky byla uzákoněna v roce 1936: 

Ottokar Banset, od května 1929 bydlí v Jedlce. Kroniku obce  vede od roku 1933. Popisuje  události dávno minulé  
a v letech 1934 – 1937 zaznamenává podrobně události v obci.  

 Ernst Schneider,  od roku 1935 pracuje jako řídící učitel v Malé Veleni. Pokračuje v psaní Bansetovy  kroniky od 
června 1936 do konce roku 1937.  

Emil Neder, významný regionální historik. Od roku 1889 bydlí v Jedlce, kde ve funkci řídícího učitele zůstal do 
roku 1935. 

Píše druhou obecní kroniku, současně s Bansetem a Schneiderem, která je  zaměřena především na dávné 
historické události. Podrobně popisuje mimo jiné majitele všech  domů postavených do roku 1890, připomíná i jejich některé 
životní příběhy. V kronice jsou převážně záznamy z archivů do roku 1900. 

Obě  německé kroniky ( Banset, Neder )  jsou  psané německy "kurentem", v současné době jsou 

přeložené do češtiny a texty uložené v soukromém archivu – zájemci mají možnost nahlédnout.        Kontakt v tiráži. 
Kroniky píší rovněž ředitelé školy. V archivu v Děčíně jsou uloženy dvě německé kroniky ( od roku 1672 )..  
Během 2.světové války není psaná kronika obce. 
Česká kronika školy byla psaná od roku 1945. Po zrušení školy se ztratila. 

 Po  roce 1945  psal obecní kroniku do roku 1974  Aubrecht František  z Malé Veleně.  Zde se však najdou  i  
roky, kde  nejsou téměř žádné záznamy. Kroniku   potom   přepsala  Kosová Jiřina a zapsala roky 1975 – 1977, Fojtová 
Drahomíra  píše kroniku v letech 1978 – 1980. Od  roku 1981 do  2008   píše kroniku  Dostál Jaroslav. V letech 2009 - 
2012 nemá zatím  obec kronikáře. 
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