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30. duben – pálení čarodějnic 
 Poslední dubnový den - hranice pro zapálení byla připravená na novém hřišti u Ploučnice. Po hřišti 
pobíhaly děti, pro které byl připravený zábavný program. Pak už se čekalo jen na zapálení ohně a na opékání 

buřtíků.  

       
 
Cestovní agentura TE-TOUR Praha – autobusový zájezd 
 V sobotu 28. dubna 2018 přijelo 50 návštěvníků s Cestovní agenturou TE-TOUR Praha na prohlídku 
kostela v Jedlce. Návštěvníci si se zájmem vyslechli informace o historii a zajímavostech kostela, o jeho 
opravách, poslechli si varhany, zvon a podívali se i na věž. Mnozí vyslovovali pochvalu správci kostela Mgr. 
Marceli Hrubému za vynikající práci při záchraně toho nejstaršího kostela v regionu. Chválili i pěkný vzhled 
hřbitova. Zajímali se také, jestli se zde pořádají bohoslužby, nebo další kulturní akce a kolik místních obyvatel 
se jich zúčastňuje. Chtěli ale také vědět, jestli obecní úřad finančně přispěl na náročnou opravu. Ptali se i na to, 
jak se v současnosti starosta a zastupitelé o kostel zajímají a jak pomáhají při pořádaných akcích. 

    
 
ZMJ – Závod míru juniorů – 6. května 2018 
 Poslední etapa Závodu míru juniorů byla odstartována 6. května 2018, historicky poprvé v Benešově n. 
Pl. Závodníci jeli okruh směrem na Ovesnou, Dobrnou, Březiny a Jedlku. Potom pokračovali dál na Fojtovice, 
Rychnov, Lovečkovice až do cíle v Terezíně. 

       
 Vrchařskou prémii na Ovesné a rychlostní prémii v Benešově n. Pl. vyhrál Kazis Daniels z lotyšského 
týmu (na snímku vlevo). Cyklistický závod doprovázelo množství dalších vozidel – jedno z nich projíždělo 
s časomírou. 

 
Naučná stezka Havraní kameny – 6. května 2018        
   Plánovaná vycházka po této turistické naučné stezce s komentovaným výkladem proběhla 
v neděli 6. května 2018. Pro účastníky,  kterým  se nechtělo do kopečku  z Benešova n. Pl. na 
Ovesnou jít pěšky, byl připraven autobus. Ten nakonec kapacitně nestačil a proto se musel otočit 
dvakrát.  Po příjemné procházce za vydařeného slunečného počasí nás čekala návštěva kostela sv. 
Anny v Jedlce, jež se nachází na konci trasy stezky.  Zde se nám ochotně věnoval pan Jaroslav 
Dostál  z Kulturně historického spolku Malá Veleň a představil nám   historii kostela.  Návštěvníci  si 
mohli poslechnout varhany nebo po opraveném schodišti vystoupat na věž a zblízka prohlédnout 

zvon z poloviny 15. století.     
Komentované vycházky se zúčastnil i starosta 

Benešova n. Pl. pan Filip Ušák s kameramanem panem 
Kakarou, který zhotovil videoreportáž  z tohoto dne.    

Luděk Smejkal, Radek Provazník, Vladimír Šefl 
www.historiebnpl.cz 

http://www.historiebnpl.cz/
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Foto Bohumil Eichler 

 

Mimořádné vydání Veleňáčku s datem 1. června 2018 bude věnováno 
pouze turistické naučné stezce. 
 

Pozvánka na Noc kostelů: 25. května 2018 od 17,30 do 23 hodin 
Letos si připomínáme 300. výročí postavení kostelní věže. 

V minulém roce byla opravena její dřevěná konstrukce, takže návštěvníci 
mohou bezpečně vystoupat po schodišti až ke zvonu. 
  Kostel sv. Anny v Jedlce se otevře v 17,30 hodin, kdy zvonění zvonu 
oznámí začátek Noci kostelů. Od 19 hodin si návštěvníci mohou 
poslechnout varhanní koncert Anny Kavánové, v průběhu večera pak 
kdykoliv zahraje na varhany na požádání Simona Kosíková. 

 Po celou dobu bude probíhat podle zájmu příchozích komentovaná prohlídka a k nahlédnutí 
bude i výstavka historických fotografií. Každý bude mít opět možnost zapálit svíčky za své blízké i 
vzdálené. Nebude chybět ani pexeso a jiné upomínkové předměty k Noci kostelů. Připravena bude i 
pamětní kniha, do které se může každý podepsat, nebo napsat svůj vzkaz. 
 

Z Veleňáčku  
Uplynulo již mnoho let od 

doby, kdy se ve Veleňáčku 
zveřejňovalo nejen blahopřání 
k významným výročím našich 
občanů, ale byly zde i informace 
o tom, jak pracují jednotlivé 
komise, na co se zaměřují. 
Zveřejňovány byly i zápisy 
z veřejných zasedání, vzkazy 

zastupitelů občanům atd. Blahopřání a další informace do Veleňáčku vkládal bývalý MNV, Sbor pro 
občanské záležitosti, později Obecní úřad. (Jména oslavenců v textu jsou vymazána.) 

V současné době můžete o zveřejnění blahopřání ve Veleňáčku pro své blízké požádat (bude 
zveřejněno v nejbližším vydání nebo podle dohody, možno i s fotografií, zdarma). 
 
Hokejová sezóna 2017 - 2018 - konečná tabulka: 
1. Veleň,,A"....13-0-0-3..147:76...39b  6.Veleň,,B"....9-0-0-7..127:94…...27b 
2. Barakudy........11-2-0-3..114:69.…...37b  7.Stružnice........2-1-2-11…..78:138…....10b 
3. Reál................10-0-1-5..144:106.….31b  8.Stadion...........2-0-1-13…..63:165….....7b 
4. Divočáci..........9-1-0-6...120:90…...29b  9.Biolit...............2-0-1-13…..64:132….....7b 
5. Buldoci............9-1-0-6...126:105....29b       Roman Špírek 
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