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Byla Noc kostelů  

Také náš kostel se opět při Noci kostelů otevřel pro všechny zájemce. Během celého večera  

prošla víc než sto návštěvníků. Někteří z nich si poslechli varhanní koncert, nebo si mohli poslechnout 

varhany na požádání, jiní zapálili svíčky za své blízké či vzdálené. Každý měl možnost si prohlédnout 

opravený, skvěle udržovaný kostel a porovnat jeho současný vzhled s historickými fotografiemi, které 

připomínají jeho stav před provedenou opravou. Ti odvážnější mohli vystoupat na věž, prohlédnout 

zvon i půdní prostory. Nechyběly podpisy do pamětní knihy i malé občerstvení. 

 

        
 

Výstava pohlednic v Městském kině v Benešově n. Pl. – 26. června 2018 

Vernisáž výstavy historických pohlednic se bude konat v Městském kině 

v Benešově n. Pl. v úterý 26. června 2018 od 18 hodin. Kolekce 50 kusů 

pohlednic zachycuje život lidí a přírodu Verneřického středohoří před rokem 

1940. Vydalo ji tehdy renomované akademické nakladatelství Otty Henckela, 

které sídlilo na děčínském náměstí. Naleznete zde pohlednice i z naší obce, 

z Dobrné, z Habartic a další. Svými sbírkami pohlednic se na akci podílí Luděk 

Smejkal, Jaroslav Dostál a Petr Joza, archivář Státního okresního archivu 

v Děčíně. Akci pořádá historiebnpl.cz.  

 

Vyhodnocení a náplň práce zastupitelů 2018 až 2022 

Měsícem říjnem 2018 skončí práce a činnost stávajícího zastupitelstva obce. Spravedlivě je 

nutné zhodnotit kladně jeho činnost zaměřenou především na udržení základních životních potřeb 

občanů - vody, údržbu a opravy cest, podporu výstavby rodinných domů, modernizaci sálu kulturního 

domu, odvoz domovních odpadů i sběru nepotřebného domácího materiálu, správu lesa, výřez a 

výsadbu lesních porostů. Opravil se i můstek přes náhon u továrny a další práce. 

  Je ale řada služeb, požadavků a potřeb občanů, které se neřeší a budou jistě náplní práce nového 

zastupitelstva. Mládež nemá sportovní vyžití, dospělí se nemají kde scházet, maminky s kočárky mohou 

maximálně tlačit kočárek z kopce do kopce. Přístřešky pro ochranu před nepříznivým počasím pro 

mládež a dospělé u zastávek na pravé straně vozovky, směrem na Děčín, nejsou. Zakoupili jsme traktor 

pro snížení prašnosti, ale ten nepoužíváme a nebo jen projíždí bez vody. Ženy jsou nuceny, zvláště ve 

Veleni, silnici před domem zametat a nebo dvakrát do měsíce mýt okna. Kritizujeme průjezdnost 

vozovek, ale i to se nelepší. Hospoda otevřená až od 17 hodin, pro potraviny se musí dojet do města. 

Sportovní nebo kulturní akce se nekonají. Nikoho ze zastupitelů jsme tímto úkolem nepověřili.  

Pro nové zastupitelstvo zůstává náplň jistě bohatá. V Soutěskách opatřit přístřeškem 

autobusovou zastávku. V Jedlce také schází přístřešek u autobusové zastávky. Po levé straně za mostem 

přes Ploučnici bylo jednoduché hřiště pro děti i dospělé. Schází mnohokrát požadovaná vývěsní tabule 

u zastávky v Jedlce. Prostor náměstí před kulturním domem schází parkově a dopravně upravit. Prostor 

na bývalém výstavišti králíků je obecní. Zkulturnit jej a vybavit oplocením a například hřištěm na 

košíkovou a odbíjenou s lavičkami i  nájezdem pro maminky s kočárky. Böhmovou stezku upravit pro 

vycházky. Hřiště u Ploučnice už bylo uvedeno ve Veleňáčku č. 6. Cestu ke hřišti u Ploučnice je třeba 

opatřit zábradlím. Vesnice nám zarůstá stromořadím, ale ne ovocným.     

Náplní práce pro nové zastupitelstvo je více než dost. Chci občany obce ubezpečit, že zvolení 

zastupitelé za KSČM se budou těmto úkolům maximálně věnovat.                        Zastupitel Fr. Stibor 
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Dětský den  
  Letos se konal Dětský den v sobotu 2. června 2018 na hřišti u Ploučnice, kam dorazili i 
benešovští dobrovolní hasiči se svoji technikou. Následovaly různě dlouhé pohádkové okruhy 
po naší obci doplněné soutěžními úkoly a po nich sladká odměna i opečený buřtík. 
 

  
 

Most v Benešově n. Pl. 

  
 Všichni známe most přes Ploučnici v Benešově n. Pl. Většina dětí z naší obce po něm 
přecházela, když chodívaly od vlaku do školy v Nejedlého ulici. Mnozí si pamatují, že tudy 
chodívali nakupovat do obchodů… V době, kdy ještě nebyl vybudován obchvat města, veškerá 
doprava z Děčína na Českou Lípu projížděla městem přes náměstí a přes tento most. Časem se 
však zjistilo, že most je v nevyhovujícím stavu a musel být zbourán. Auta v současné době 
objíždějí město po obchvatu. Pro pěší byla nedaleko postavena provizorní lávka. Dnes jsou 
v místě bývalého mostu pouze podpěrné pilíře. Nový most bude hotový 31. srpna 2018. 
 
Kroniky naší obce 

      Církevní   kronika  a   matriky  byly  v naší obci vedeny  od   roku 1672. Často se však 

nezapisovaly ani důležité události, které se velmi těžko dohledávají. Veškeré dostupné archivní 

materiály, psané většinou kurentem, jsou uložené ve Státním okresním archivu v Děčíně. 

      Bohatá na údaje bývala obecní kronika, kterou psal od roku 1836  tehdejší učitel Melzer. V ní 

byly podrobné údaje o osídlení, jména účastníků a padlých v 1.  světové  válce… Je škoda, že se po 2. 

světové válce nenašla – je možné, že ji někdo zakopal, zničil, nebo byla tajně odvezena. Údaje z ní 

čerpal do obecní kroniky také E. Neder a O. Banset.  

      Po  roce 1945  začínal psát  českou kroniku  Fr. Aubrecht  z  Malé Veleně. Tu později přepsala   

J. Kosová a pokračovala v zapisování historie obce i v letech 1975 -  1980. Až do roku 2007 psal 

kroniku J. Dostál. Součástí této kroniky jsou také přílohy, které obsahují současné i historické fotografie 

a dokumenty. Po roce 2007 ručně psané zápisy končí a po několik dalších let neměli zastupitelé obce 

zájem, aby byla kronika obce vedená. Kronika 1945 - 2007 i s obrazovými přílohami je k nahlédnutí 

pouze ve Státním okresním archivu v Děčíně. Od poloviny roku 2013 do roku 2015 pokračovala 

v zápisech, tentokrát pouze v elektronické verzi, Ing. Petra Novotná – Koláčková a po ní pokračuje ve 

vedení kroniky v elektronické podobě Luděk Stínil. 

 

A jak vypadá většina dnešních kronik měst a obcí ? 

Je to možná jen pohodlnost současných kronikářů, možná také jejich špatné, nevzhledné, nebo i 

nečitelné písmo, nebo se jen šíří trend psát a ukládat vše v elektronické podobě. Asi proto ručně psané 

kroniky, jak je známe z dávné minulosti, a které jsou vždy se zájmem prohlíženy, píší většinou už jen 

staří kronikáři. A pokud je obce mají, jejich práce si  velice váží… 
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