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Setkání žen na Benešovsku. 

V pátek 6.března 2009 se konalo v Malé Veleni- Jedlce již 
10.setkání u příležitosti Mezinárodního dne žen. Že to bylo 
mezinárodní,o tom svědčila i návštěva žen z Lužického Budyšína 
s hostem poslancem Sasského sněmu Hajko Koslem. Bylo rozdáno 
56 kytiček pro ženy z 
Malé Veleně i z okolních 
obcí, Benešova n.Pl. a 
Děčína. Akci spolu s 
pořadateli připravil 
zastupitel Fr. Stibor. 
Při zahájení připomněl 
důvod vzniku oslav MDŽ a 
přivítal nejen hosty a 
účastníky setkání, ale i 
kapelníka hudby MW-Combo 
Milana Witura a jeho 
muzikanty.  

Součástí programu 
mimo tanec bylo i kolo 
štěstí.Dorty a sladkosti na všech stolech byly vytvořeny 
našimi ženami. Jen neradi se rozcházeli účastníci oslavy MDŽ, 
kterých byl plný sál. Všichni se těší na 11. setkání žen na 
Benešovsku v roce 2010. 

Závěrem chci poděkovat sponzorům celé akce, Obecnímu úřadu 
v Malé Veleni, LKŽ z Benešovska, podnikateli panu Hurtovi a 
všem kteří přispěli do kola štěstí a na hudbu. Zvláštní 
poděkování patří Milanovi Dostálovi za fotografickou 
dokumentaci.       Zastupitel František Stibor 

Kostel - opravy 
V úterý 10. března proběhla v kostele instalace dalšího velkého okna vlevo od dveří. 

Nevzhledné bednění a provizorní zabezpečení okna bylo nahrazeno novou vitráží. Na 
snímku je velké okno bez výplně. Takto ho již neuvidíme, možná naši potomci . Okna se 
naposledy opravovala přesně před 100 lety, v roce 1909. 

Když se zadíváme podrobně na historickou fotografii interiéru kostela, vidíme, že 
malé vitráže v presbytáři ( kolem oltáře ) vypadaly zcela jinak . Stejně jako u velkých oken 
bylo v horní  části  gotické   okruží. (snímek uprostřed ). V roce 1909 nechal tehdejší farář při 
rekonstrukci vitrážových oken tato okruží vybourat, což se setkalo se značnou nevolí 
nadřízených, ale už se nic nedalo dělat. Na opravu oken v této historické variantě s okružím 
nejsou peníze. 
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Vlevo okno vedle oltáře před rokem 1909, uprostřed oklno bez výplně, vpravo nová vitráž.            

Doba se mění    
Zápis v kronice není možné později měnit podle toho, jak se 

na historii díváme současně. A myslím, že není potřeba, abychom 
nad některými částmi kroniky zavírali oči a tvářili se, že neexistují. 
Každá kronika má nádech doby, ve které je psaná. Také v té naší 
jsou velké pasáže o tom, že se slavila tehdy významná výročí, která 
se dnes již zapomínají , ale také to, že lidé dělali zadarmo brigády – 
na úklidu, na stavbách, v JZD při výžlatech obilí, na sušení sena, že 
bylo zdarma zdravotnictví, školství atd. Dnes je doba úplně jiná, A 
právě při čtení starých zápisů se zamyslíme nad tím, jak se doba 
mění. V roce 1958 jsme měli nástupní plat 800 Kč, dnes je to 
mnohem víc. Ovšem rohlík byl třeba za 20 haléřů, benzin za 2 
Kč…Vůbec se nekupovala balená voda. Mléko bylo v lahvích. Ty nezanechávaly žádný odpad jako 
dnešní krabice nebo lahve z umělé hmoty. Z počátku se mléko nalévalo přímo v obchodě do přinesených 
nádob. Nebyly umělohmotné kelímky, obaly na potraviny, které se dnes hromadí na skládkách. 

Byl ale také přídělový systém – potraviny pouze na lístky. A těch potravin nebylo na rozhazování 
– např tuky na měsíc pro osobu 3x 50g, k tomu 2x 5 g, jak je vidět z přiložené reprodukce z roku 1953. 
Co je lepší, co horší? 

 

      
    
V místech, kde stávalo hradlo Dolina je již jen několik zbytků. Prostor je upraven. Dřevěné závory 
vystřídala automatická světelná signalizace. 
 

Zveřejníme Váš podepsaný příspěvek, článek, fotografii z akcí nebo historickou, i inzerát 
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