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Pískovcové bloky z Borovicového kříže jsou  opět na svém místě 
 

   
 V lese nad Jedlkou u cesty na Ovesnou stával kdysi Borovicový kříž. Zub času, 
možná i vandalové, kříž postupně zničili a torza kříže byla shozena ze stráně. 
  Luděk Smejkal s kamarádem tyto kamenné bloky dopravili na původní místo, kde 
je položili k symbolickému kříži, který zde umístili již  v minulém roce. 

Foto L. Smejkal 

Nové (obnovené) hřiště u Ploučnice 
 Je již opravdové jaro. Počasí láká ke sportování a jediné hřiště v obci pro 
sportování je u řeky mezi Jedlkou a Soutěskou. Využívá se? Bývalo zde i po roce 1945. 
Tehdy sem chodívaly cvičit i děti ze školy při hodinách tělesné výchovy. Později vzniklo 
v obci několik dalších hřišť, kde se scházela nejen mládež, ale i dospělí. Byla zrušena. 

   
 

Ve Veleňáčku č. 3 z roku  2003 (před 15 lety) se píše: 
 „Obec podala žádost o dotaci 205.000,- Kč na reprodukci obecního majetku, 

což znamená na znovuvybudování hřiště u Ploučnice v prostoru za paní Chlebcovou. 
Starší občané pamatují, že zde byl tento prostor využíván i dětmi z bývalé místní školy 
pro tělocvik a sportovní hry. Obec doplatí na vybudování asi 100.000,- Kč z vlastního 
rozpočtu. Uvažuje se o tom, že by zde mělo být fotbalové hřiště 30 x 60 metrů, mimo 
toho ještě zpevněná plocha (asfalt nebo beton) na další míčové hry. Postupně přibude i 
občerstvení a ostatní zařízení, která budou nedílnou součástí areálu……….“ 

A jaká je skutečnost po 15 letech? Na přístupové cestě ke hřišti u Ploučnice je 
uzavřená závora. Tu je možné při troše šikovnosti podlézt, přelézt, nebo se zvýšenou 
opatrností obejít. Cesta je sice úzká, ale určitě by podařilo některému šikovnému 
podnikateli v obci za rozumnou odměnu část svahu odbagrovat, cestu rozšířit a zpevnit.  

U hřiště ale není vůbec žádné místo pro odpočinek. Není tu ani jednoduchá 
lavička, kterou by bylo možné vyrobit z jednoho prkna přišroubovaného nebo přibitého 
ke dvěma špalkům zasazených v zemi. Není tu žádný přístřešek pro ukrytí před 
nepříznivým počasím, nebo na případné převléknutí. Není tu plánované občerstvení, ani 
ostatní zařízení, není tu voda, elektřina, ani WC – odskočit je možné jen pod stromy, 
nebo k řece do trávy…  
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Cyklostezka  
 

   
Cyklostezku Děčín – Benešov n. Pl. budoval Krajský úřad Ústí n. L.  Zatím nebyla předána do vlastnictví 

obcí, takže za současný stav cyklostezky zodpovídá stále Krajský úřad Ústí nad Labem. 
Na snímku cyklostezka do Benešova n. Pl. – únor 2018. Foto O. Dračka 

 

Litografická poštovní pohlednice Malé Veleně kolem roku 1870  
 

  
Na snímku vlevo je reprodukce více jak 110 let staré litografické poštovní 

pohlednice Malé Veleně.  Na ní zcela vpravo vidíme mlýn na Ploučnici, který vyhořel 
v roce 1905 a již nebyl obnoven. Velká bílá budova s členěnou střechou je bývalá hospoda 
č. 38 u zastávky s parními a vanovými lázněmi, kulečníkem a zahradní restaurací – byla 
zbourána při stavbě nových mostů. 
 Na snímku vpravo je výřez z této pohlednice. Zaujme nás požární tmavá věž se 
čtyřmi okny. Vlevo za ní je budova bývalého mlýna č. 26. Po roce 1945 již nebyl využívaný, 
chátral a musel být zbourán. Dnes zde stojí transformátor. Za mlýnem vlevo  je velká 
budova číslo 25 s tmavou střechou – dnes již přestavěná na zděný dům. Před ní zcela 
vlevo budova s číslem 71, což byla do roku 1945 hospůdka a současně výchozí místo 
k tehdejší Böhmově stezce. Ta byla v roce 1934 vybudována údolím potoka do Velké 
Veleně. Po roce 1945 nebyla využívaná, ani udržovaná. Velká voda postupně vzala vše, co 
bylo postavené a proto úplně zanikla. Místní obyvatelé ji využívali i k výletům do 
restaurace Tambuš ve Velké Veleni. 
 Nejnižší budova vpravo za požární čtyřokénkovou věží je dům č. 29, který byl 
zbourán a v roce 1935 postaven nový. Dvě budovy za ním jsou již také zbourané. 
 
47. ročník ZMJ (Závod míru juniorů) – 6. května 2018 
 V neděli 6. května 2018 bude v 10 hodin v Benešově n.Pl. odstartována 4. etapa 47. 
ročníku Závodu míru juniorů. Závodníci pojedou směr Ovesná, Dobrná, Březiny, Jedlka 
a Benešov n. Pl. Tento okruh zopakují během jedné hodiny třikrát a dál se vydají směrem 
na Fojtovice, Rychnov, Lovečkovice a Terezín. 
 Součástí této akce budou nejen další doprovodné kulturní programy na náměstí 
v Benešově n. Pl., ale i komentovaná vycházka po turistické stezce z Benešova n. Pl. přes 
Ovesnou do Jedlky, kde bude pro návštěvníky od 12 hodin otevřený kostel sv. Anny.  
 
Veleňáček,  zpravodaj  Kulturně  –  historického   spolku Malá Veleň *  www.mala-velen.estranky.cz  * tel: 607 583 271   
e-mail: mala-velen@seznam.cz. Odp. redaktor: Jaroslav Dostál, Malá Veleň 29. Tisk: Milan Dostál. Foto archiv. 
Neprodejné. Členové redakce: Milan Hurt, František Stibor. Povoleno MKČR, reg. číslo: E 18183. Redakce neodpovídá  za 
obsah podepsaných článků. Náklad: 110 výtisků.   Uzávěrka dalšího čísla je  25. 4. 2018.    Toto číslo vyšlo 15. dubna 2018 

http://www.mala-velen.estránky.cz/
mailto:mala-velen@seznam.cz

