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Zpravodaj  Kulturně – historického spolku  Malá Veleň  
Ročník XV. ( IX. KHS )                       20. května  2016 

 

Noc kostelů – 10. června 2016 
Noc kostelů se stává nejen v České republice tradiční událostí, která je očekávána mnoha tisíci 

zájemci. V minulém roce se i náš kostel v Jedlce těšil velkému zájmu nejširší veřejnosti.  
V letošním roce se kostel sv. Anny v Jedlce na Noc kostelů otevře 10. června 2016 

v 17,30 hodin, kdy se rozezní zvon z 15. století. Kromě komentované prohlídky bude mít každý 
návštěvník možnost v kostele zapálit svíčku za své blízké i vzdálené, kteří již nejsou mezi námi. 
Svíčky budou zdarma po celou dobu konání akce.  

K prohlédnutí budou historické fotografie kostela, upomínkové předměty i publikace o historii od 
roku 1234, kdy byl původní dřevěný kostelík povýšen na farní kostel.  Nebude chybět oblíbené pexeso ani 
putovní brožura po kostelích v regionu. Každý, kdo přijde, může také otisknout pamětní razítko do své 
putovní knížky nebo na poštovní pohlednici, kterou bude možné ihned připravit k odeslání.  

Podpisem do Knihy návštěv můžete prohlídku kostela zakončit.   

Od 19 hodin se rozezní Fellérovy varhany, které v kostele v Jedlce hrají již 160 let, 
a na které od 19 hodin zahraje Anička Kavánová. Od 20 hodin až do půlnoci budou mít možnost zájemci si 
kdykoliv poslechnout varhany na požádání. Hrát bude  Simonka Kosíková. 

 

       
Návštěvníci v kostele v Jedlce také uvidí kromě obrazu na místním oltáři (snímek vlevo) i oltářní 

zrestaurovaný obraz sv. Barbory z  kostela ve Valkeřicích, opravený oltářní obraz sv. Kateřiny z kostela 
v Merbolticích a křtitelnici z kostela v Mukařově. Všechny tyto kostely byly v minulosti zbourány. 

 
Biskupství litoměřické vyhlašuje soutěže u příležitosti Noci kostelů 2016 
   Výtvarnou soutěž pro děti do 15 let na téma „Jak se žije v nebi“ aneb jak to v nebi vypadá a co se tam děje. 

Fotografickou soutěž od 16 let na téma „Tvář kostela“ aneb exteriér kostela objektivem fotoaparátu. 
Výtvarné práce zasílejte od 10.6. do 15.7.2016: Biskupství litoměřické, Dómské nám. 9, 412 88 Litoměřice. 
Fotografie je možné zaslat na tuto adresu nebo na email: solnickova@dltm.cz. Bližší info na www.dltm.cz. 

 

Poslední medvěd a Borovicový kříž v lese nad Jedlkou 
 Podle historických záznamů byl v lednu roku 1609 v benešovských lesích několikrát spatřen 
medvěd. Nicméně snaha o nalezení jeho jeskyně nevycházela. 
   Medvěd po sobě bohužel zanechával nepěknou spoušť - v lesíku mezi Jedlkou a Benešovem bylo 
nalezeno roztrhané tělo neznámého pocestného. Poddaní se díky tomu báli vycházet ze svých příbytků. 
  

   
V polovině minulého měsíce se benešovští turisté vydali „po stopách posledního benešovského medvěda“ 

a svoji historickou vlastivědnou vycházku, doplněnou na mnoha místech zajímavým komentářem, 
ukončili v našem kostele v Jedlce. Při této příležitosti byla vydána brožura o historii  obce Ovesná. 
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Dne 19. března 1609 hajný Hans Feller ze Soutěsky č. p. 1 konečně objevil uleželé místo, na 
němž medvěd podle všeho často přebýval. Bylo to pod  Rabensteinem (Havraní kameny) u vrchu Eichberg 
(též Dubová hora, 474 m, severně od Jedlky). Lesní toto ihned oznámil vrchnosti na benešovském zámku, 
pod který patřila správa vrchu tamního lesa. 
  Na 22. března 1609 byl zorganizován odlov medvěda. Nad Jedlkou byly v tu dobu desítky myslivců 
a lovců. K tomu byly nataženy sítě, které měly zvíře nasměrovat. Nebyla to však pro bručouna pražádná 
překážka - po tom, co se objevil, si to razil přímo dolů z kopce k vesnici. Medvěd se dostal až k severní části 
kostela v Jedlce, kde na něj číhal Jonáš Paust von Liebstadt z Velké Bukoviny a Ostrého, jenž ho výstřelem 
z pistole zabil.  
 Na místě tragické smrti neznámého pocestného, na cestě do Habensdorf (do Ovesné), byl tehdy 
vztyčen  dřevěný kříž.  Býval zde velmi starý les a hodně staré borovice. Proto byl zdejší kříž lidmi také 
nazýván „Borovicový kříž“. 

   
Poslední medvěd – linoryt 1609. Symbolický kříž postavili na původním místě benešovští turisté. 

 
     Dnes již v těchto místech borovicový les dávno neroste. Byl nahrazen listnatým porostem. Původní 
dřevěný kříž byl později nahrazen  křížem litinovým na pískovcovém podstavci. Ten byl pravděpodobně 
vytesán z místního pískovce, který se v té době v Malé Veleni těžil  (u Doliny). Pískovcový lom také již 
neexistuje. Byl zcela zahrnut a na jeho místě najdeme jen vzrostlé stromy. 
   Místo, kde stával Borovicový kříž, připomínají dnes tři vzrostlé javory. Původní litinový kříž, 
včetně podstavce, byl zničen vandaly v druhé polovině minulého století. Torzo pískovcového podstavce 
bylo možno spatřit ještě počátkem devadesátých let. Potom i tyto zbytky byly odstraněny.   

Dříve rušná cesta, po které sedláci vozili obilí do mlýna k Ploučnici a zpět, upadla v zapomnění a je 
v krajině sotva patrná …              http://www.historiebnpl.cz 

 

Stolní tenisté Malé Veleně skončili osmí 

  Sezona stolního tenistu se uzavřela v dubnu. Stolní tenisté skončili se ziskem 35 bodů na osmém 
místě a udrželi se tak v Okresním přeboru. Během sezony Malá Veleň odehrála 20 soutěžních zápasů. 
Sedmkrát vyhrála, jednou remizovala a dvanáctkrát prohrála.  
   První místo patří týmu z Markvartic, který postupuje o soutěž výše, poslední skončil Benešov 
nad Ploučnicí, který naopak sestupuje.        Luděk Stínil 
 

Bude dětský den? Fotografie z archivu 

 

   
Oslavu MDD si v minulosti užívaly nejen děti (vlevo rok 1979), ale i dospělí. 
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