STEHELČEVSKÝ

ZPRAVODAJ
6/2014
Červen patří dětem
Přichází měsíc červen,
poslední měsíc školního roku a
naše děti se již nemohou dočkat
prázdnin. Ale ještě před tím
musí stihnout mnoho
věcí. Ještě je čeká oslava
Mezinárodního dne dětí.
Dětský den se v naší
obci bude konat v sobotu
7.
června
v Panské
zahradě. Pro děti budou
již tradičně připraveny
hry, soutěže, a mnoho
dalších aktivit.
Samozřejmě i nějaké to
překvapení se najde.

Pak je čeká rozloučení se
školním rokem a v neposlední
řadě vysvědčení. Na toto shrnutí
celoroční snahy se mnohé děti
těší, jiné ho očekávají se
zatajeným dechem, ale všechny

děti ví, že po rozdání
vysvědčení na ně čekají dva
měsíce prázdnin. A ty přece jen
stojí za to.
Přejeme všem dětem,
aby vysvědčení bylo co nejlepší
a ony si mohly celé prázdniny
užívat
klidu,
pohody
i
dobrodružství. No a tam, kde
výsledky nejsou úplně nejlepší,
tam si to děti určitě vylepší
v příštím školním roce.

Zprávy z obecního úřadu
V tomto měsíci bude ordinovat
MUDr. Jeřábek v naší obci
v pondělí 9. a 23.6.2014, vždy
od 8.00 hodin.
Příští zasedání ZO Stehelčeves
se koná ve středu 18.6. od 18.00
v zasedací místnosti OÚ.
Volby
do
Evropského
parlamentu: Těchto voleb se
zúčastnilo 95 voličů. Z toho
bylo 94 platných hlasů. Volební
účast byla 17,56 %. Nejvíce
hlasů získala koalice TOP 09 a
STAN – 20 hlasů, dále KSČM –
18 hlasů, na třetím místě ANO
2011 – 13 hlasů.
V měsíci květnu odevzdaly
Tetra pack obaly tyto děti:
Hrach Miroslav 1107 obalů
Karbus Adam
104 obalů
Štanc Václav
79 obalů
Všem dětem děkujeme.
Příští sběr těchto obalů bude
v sobotu 21.6.2014 od 9.00 do
11.00 hodin ve sběrném dvoře
OÚ.
MÚLP nabízí…
Mikroregion Údolí Lidického
potoka chce i nadále pomáhat
všem
obyvatelům
svých
členských obcí. Tentokrát jsme
se zaměřili na malé řemeslníky.
Protože žije na území členských
obcí mnoho lidí, kteří se

zabývají malou výrobou, chtěli
bychom jim pomoci s prezentací
jejich výrobků a zpřístupnit
spojení na ně všem, kdo by
jejich
výrobky
mohli
potřebovat. Během několika
týdnů budou spuštěny www
stránky našeho mikroregionu a
na nich bude i sekce malí
řemeslníci a výrobci. Zde
bychom chtěli zveřejnit spojení
na všechny drobné výrobce,
kteří budou o tuto službu mít
zájem. Tato služba bude
poskytována
zdarma.
Představujeme si, že uveřejníme
seznam asi takovém rozsahu:
Předmět podnikání: košíkář,
šperky,
mýdla,
kožené
výrobky……..
František Franta
Horní
Dolní 24 tel.
555 555 555
e-mail: fr@seznam.cz
Možno přiložit 1-3 fotografie
výrobků.
Kdo má zájem o zveřejnění
svého podnikání, může se
obrátit na starostu své obce a
zaslat či předat mu své údaje,
které zveřejníme. Je to: jméno,
příjmení, adresa, telefon, e-mail,
předmět podnikání (šperky,
kožené výrobky, šití, pletení,
vyšívání atd…) a max. 3
fotografie.
Seznam
drobných
řemeslníků bude součástí webu
MÚLP a průběžně bude
doplňován, ale bylo by dobré,
aby právě spojení na vás bylo
již od počátku v naší prezentaci.

Zprávy z fotbalu
Tak už!!!
Ve středu 7. května se to
stalo, místo běžného tréninku
trenéři domluvili přátelské
utkání mladších přípravek s
Brandýskem.
Zatímco starší trénovali,
mladší se s vervou pustili do
souboje s mužstvem Brandýska
nad kterým zvítězili 6:4.
Celý zápas provázela
velká euforie a nervozita rodičů
a všech přihlížejících. Odměnou
za jejich vítězství byl slavnostní
dort, o který se děti rozdělili na
turnaji v Zákolanech se svými
soupeři. Dort byl výborný a
všem moc chutnal.

hra na větší hřiště nebo 7 x 7
hráčů v poli. Od Zákolanských
jsme získali spoustu nových
poznatků, ale nejen to, mezi
dětmi začala vznikat nová
přátelství a už se těší, až se
znovu setkají.

Poděkování.
Jménem žákovského mužstva
bychom
rádi
poděkovali
mikroregionu"
Lidického
potoka"
za
poskytnutou
dotaci ve výši 3000,- Kč.
Touto částkou jsme přispěli
na nákup nových dresů.
Děkujeme.
Pozvánka
Všechny
naše
příznivce
mládežnické kopané zveme
na turnaj ve Stehelčevsi
Kdy: 14.6.2014 od 9:00
hodin na hřišti ( výkop v
9:30)

Spolupráce s týmem Zákolan.
V sobotu 10. května jsme
se opět společně setkali s
žákovským družstvem Zákolan.
Jednalo
se
o
celodenní
trénování, kde jsme se učili
novým herním prvkům, např.

Během fotbalu bude probíhat
focení na reklamní kalendář
Po ukončení fotbalu schůzka
s rodiči
Na programu:
činnost družstva
plán na příští sezónu
finanční zpráva
informace k soustředění
společná rozlučka

Májový závod ve Středoklukách
Ve čtvrtek 8.5. se naši mladí hasiči zúčastnili
Májového závodu ve Středoklukách. Pět děvčat
za mladší, pět chlapců za mladší a jeden
chlapec za starší. V kategorii mladších děvčat
bylo 14 závodnic. V kategorii mladších chlapců
jich bylo 32 a v kategorii starších chlapců jich
závodilo 15. Závody probíhaly za pěkného
počasí a až na malý úraz jedné naší závodnice,
která se
díky
tomu
umístila
na
14.
místě,
v klidu.
Celkově jsme se, ale umístili báječně.
V kategorii mladších dívek bylo umístění
takovéto: 6. místo Veronika Lapáčková,
4. místo Barbora Dvořáková, 3. místo
Kateřina Lapáčková, 2. místo Šárka
Štancová. V kategorii mladších chlapců:
9. místo Jakub Dejm, 4. místo Pavel Kmošek, 3. místo Filip Šťáhlavský, 2.
místo Michal Šťáhlavský, 1. místo Lukáš Dobrocsányi. V kategorii starších
chlapců – 4. místo Martin Šťáhlavský. Uznejte, že v takové konkurenci byl
úspěch našich dětí opravdu veliký.

Železný Soptík v Lidicích
Hned v sobotu 10.5. jsme v závodech
pokračovali. Tentokrát v Lidicích. Závodů se
zúčastnilo celkem 160 dětí. Mladších
závodníků bylo 89, starších 71. Po prvním
pokusu postoupilo nejlepších 20 soutěžících do
druhého kola. Z našich dětí nepostoupila jen
jedna dívka a jeden chlapec. Celkově dopadly
mladší dívky takto: 5. místo Šárka Štancová,
ale veliké překvapení – 1. místo Kateřina
Lapáčková. Z mladších chlapců: 18. místo Petr
Kmošek, 15. místo Jakub Dejm, 11. místo
Filip
Šťáhlavský,
10.
místo
Lukáš
Dobrocsányi, 6. místo Michal Šťáhlavský, 5. místo Pavel Kmošek. V kategorii
starších chlapců – 9. místo Martin Šťáhlavský. Všem dětem moc gratulujeme.
Miroslava Štancová

Komise pro děti a mládež a OÚ ve Stehelčevsi
zve všechny děti
na

DĚTSKÝ DEN
který se koná 7. června 2014 od 15.00 hod. v „Panské zahradě“
program: soutěže
discotéka
občerstvení zajištěno

V červnu slaví:
Všetečka Vlastimil 8.6.
Prokešová Alena
20.6.
Sybol Jaroslav
23.6.

60 let
60 let
60 let

Srdečně blahopřejeme!

Mikroregion Údolí Lidického potoka
V minulém čísle Stehelčevského zpravodaje jsme vás
informovali o nových aktivitách MÚLP. Ten vypsal jarní kolo Malého
dotačního titulu, o který mohly žádat organizace všech členských
obcí. Celkem se sešlo 15 žádostí o tuto dotaci a všichni žadatelé
uspěli. Z naší obce bylo podáno 5 žádostí a celkem spolkům v naší
obci bylo přiděleno 14 400,-Kč.
Pro aktivity našich občanů je to příjemný příspěvek, který
všichni určitě náležitě využijí v souladu s podmínkami tohoto titulu,
aby mohli žádat o peníze i v podzimním kole, jehož uzávěrka je
30.září.

S
radostí
vám
oznamujeme,
že
jsme
otevřeli nové květinářství
KVĚTINY NA MANDLU.
Najdete zde širokou škálu
řezaných
i
hrnkových
květin, sezónních dekorací a
dárků pro své blízké.
Zabýváme se svatební i
smuteční floristikou.
Přijďte se sami přesvědčit, zda byste mohli naše služby využít na
adrese: ul. Vrapická ev.č. 2, Stehelčeves (proti obecnímu úřadu).
Pracovní doba: PO – PÁ 10 – 18 hodin
SO 9. – 13.00 hodin
NE zavřeno (pouze výdej objednávek)
Budeme se těšit na vaši
návštěvu.
Monika BARAHONOVÁ
tel.: 731 584 400

NAŠE DĚTI V KONGU
Co potřebují a jak to zajišťujeme
Tentokrát se dostáváme na konec našeho vyprávění o Kongu a
dětech, které tam žijí. Představíme vám ještě hlavní potřeby našich
dětí a způsob, jakým se je snažíme uspokojit.

Jak již bylo řečeno, sirotčinec se od roku 2009, kdy přešel pod správu
diecéze Boma, potýká s nedostatkem financí. Díky dárcům z ČR mají
děti od roku 2013 nový dům, který je majetkem sirotčince. Avšak
stále chybí prostředky na stravu, zdravotní péči, školné, hygienické
potřeby či oblečení. Diecéze je schopná zajistit jen nepatrnou část z
výdajů sirotčince a tlačí jej k jeho úplnému finančnímu osamostatnění.
Strava
První nejdůležitější potřebou je jídlo. Tím, že sirotčinec žije
převážně z darů místních lidí, nejsme prozatím schopni dětem zajistit
dostačující a vyváženou stravu, což může vést k podvýživě a
zdravotním problémům nebo zpomalení vývoje dětí. Ke zlepšení
kvality a pestrosti jídelníčku a alespoň částečnému samofinancování
zakoupil otec Jean-Martin 1 ha
maniokového pole. Kromě něj
využívají
děti
také
5
ha
ananasového pole, které dostal
sirotčinec darem. Díky rozloze pole
je možné ananas prodávat a takto
získávat peníze na jiné potraviny.
Navíc se na pracích na polích
podílejí také starší děti ze
sirotčince, kterým bude tato
zkušenost velmi užitečná v jejich dalším životě. V prosinci minulého
roku jsme měli první sklizeň ananasů a naše děti díky výnosům z jeho
prodeje důstojně oslavily Vánoce. (Samozřejmě v rámci kontextu
země. Evropan by si o Vánocích, kdy se dosyta nají základních
potravin a nemá žádné dárky, zoufal.)
Část potravin přichází jako dary od místních zemědělců. Tyto
dary jsou však nahodilé, proto nikdy nevíme, kolik a jakou potravu
budeme moci dětem připravit. Navíc jsme bez pravidelných příjmů
nuceni nakupovat potraviny každý den a v malých množstvích, což
značně zvyšuje jejich cenu. Děti v současné době jedí 2x denně –
dopoledne a odpoledne. Snídaně v podstatě nemají. Než jdou do
školy, napijí se čaje a teplé jídlo dostanou až po návratu. Chléb
podobající se našim bagetám dostávají děti jen v neděli. Je to pro ně
pochoutka. - A to i přesto, že jej jedí suchý a zapíjejí čajem. Abychom
jim mohli dopřát aspoň nějaký tuk, dostávají ke chlebu ještě pražené
arašídy. Naše děti se jako všichni ostatní Konžané přizpůsobují

situaci : když je jídla dost, jedí hodně, aby byly silné v období, kdy je
jídla nedostatek. Kdybychom chtěli, aby byla výše uvedená dvě denní
jídla alespoň částečně vyvážená, potřebovali bychom pro 1 dítě zhruba
1$ (= asi 20 Kč) denně, což činí 7 300 Kč ročně.
Zdravotní péče
Dalším problémem sirotčince je zdravotní péče o děti.
Donedávna ještě sirotčinec neměl dostatek financí na zaplacení
soukromého zdravotního pojištění (státní zdravotní pojištění
neexistuje), díky němuž by byly zaplaceny konzultace u lékařů,
hospitalizace a další lékařské zákroky. Proto se muselo vše platit při
každém zdravotním problému dítěte. Toto se díky dárcům z České
republiky začátkem tohoto roku změnilo a mohli jsme dětem
zdravotní pojištění zaplatit. Proto už nemusíme vynakládat finance na
každou konzultaci u lékaře a tím pádem je možné přivést k lékaři i
děti, které nemají akutní příznaky nemoci (děti postižené, s
chronickými nemocemi atd.). Navíc máme to štěstí, že je jedna z
vychovatelek vystudovanou zdravotní sestrou s dlouholetou praxí a
poskytuje dětem všechny služby zdravotní sestry zdarma. Tím pádem
také rychle odhalí první příznaky nemocí, kterým se samozřejmě,
pokud je to možné, snaží předcházet. Zdravotní pojištění stojí pro 1
dítě 600 Kč na rok a průměrně za něj zaplatíme ještě 400 Kč za
použité léky, které se platí zvlášť. Proto zdravotní péče pro jedno dítě
vyjde průměrně na 1000 Kč ročně.
Školné
Školné a výdaje na školní uniformy a pomůcky jsou dalším
palčivým problémem sirotčince. Zatím se podařilo poslat do školy
všechny děti školního věku, avšak tento problém se otevírá s každým
novým trimestrem školního roku.
Cena školného se liší podle stupně
školy. Od 6 do 12 let navštěvují děti
základní školu (1.–6. ročník) a cena
školného s uniformou a pomůckami
činí 1 450Kč. Naše děti mají
základní školu jen několik desítek
metrů od sirotčince. Samozřejmě tam
nenajdeme
vybavené
třídy
s

moderními lavicemi a interaktivní tabulí. Tabule je jen obyčejná a celá
třída vám připadá jako muzejní exponát starý asi tak 100 let.
Od 12 do 18 let navštěvují děti střední školu (1.–6. ročník), kde si od
3. ročníku volí určitý obor lidské činnosti, ve kterém se chtějí dále
vzdělávat. Tato škola končí maturitou. Cena školného s uniformou a
pomůckami činí 3 200 Kč ročně.
Nadané děti, kterých máme vzhledem k jejich zanedbanosti málo,
mohou pokračovat ve studiu na vyšších odborných školách (3 roky po
maturitě) nebo na vysoké škole (3 roky bakalářského studia + 2 roky
magisterského studia). Cena školného na VOŠ nebo na VŠ činí 7 500
Kč ročně.
Podle vlastností a schopností každého dítěte a s jeho aktivní účastí se
snažíme najít mu obor, ve kterém by se uplatnilo, a takto si zajistilo
svou samostatnost a finanční nezávislost. Pro děti manuálně zručné to
může být krejčovství, zednické práce, pekařství, stolařství aj. Děti
nadané k abstraktním studiím podporujeme až do ukončení jejich
studia. Všem dětem bychom také rádi pomáhali v jejich profesních
začátcích.
Jak vidíte, jsou potřeby dětí velké. A to jsme samozřejmě
pominuli oblečení, hygienické potřeby a další věci nutné k důstojnému
životu. Přestože jsme dětem zajistili dům, není v něm kromě jednoho
stolu, páru židlí a žíněnek, na nichž děti spí, nic jiného. – Takže jak
bychom řekli : «práce jak na kostele». Abychom dětem pomohli a
odlehčili řediteli sirotčince a vychovatelkám, vyhlásili jsme ve
spolupráci s Farní charitou v Kralupech n. Vltavou veřejnou sbírku a
otevřeli účet, na nějž shromažďujeme prostředky na podporu Našich
dětí v Kongu. Kromě nejnutnějších potřeb bychom rádi financovali
také některý z projektů sirotčince (koupi polí, výstavbu obchůdku…),
které by mu časem zajistily pravidelný přísun financí. Nezávislost
sirotčince je však zatím jen hudbou budoucnosti.
Abychom alespoň trochu rozšířili povědomí o našem projektu pomoci
dětem v Kongu, pořádáme přednášky pro veřejnost, kde si lidé kromě
vyprávění mohou prohlédnout i fotky a krátká videa z naší cesty.
Máme připravenu také verzi pro školy, která je doplněna o dílničky,
ve kterých děti 1. stupně ZŠ vyrábějí malé dárečky a letáčky na
podporu projektu. (To vše už v naší obci proběhlo.) Pravidelným
dárcům nabízíme také korespondenci s jimi vybraným dítětem, která
jim pomůže lépe pochopit život našich dětí a navázat s jedním z nich
vztah alespoň na dálku.

Samozřejmě uvítáme každou pomoc- jak finanční, materiální, tak
podporu uspořádáním nějaké výjimečné akce nebo rozšířením řad
našich dobrovolníků.
Teď už jsme opravdu na konci našeho vyprávění. Děkujeme vám
za pozornost a výdrž, s jakou jste naše příspěvky četli, přejeme teplé a
slunné léto a někdy ve vsi na shledanou.
Markéta a Olivier Debroise
Další informace o projektu najdete na stránkách :
http://charita.nasefarnost.cz/view.php?cisloclanku=2013090001
Číslo účtu veřejné sbírky, kam lze poslat finanční příspěvek :
3040227/0100

Spisovatelé podle abecedy, aneb co také najdete v naší knihovně…
Václav Cibula (7. listopadu 1925 Slaný – 4. května 2009 Praha)

Spisovatel Václav Cibula byl prozaikem, dramatikem,
překladatelem (ze španělštiny a francouzštiny) a
redaktorem.
Absolvent gymnázia v rodném Slaném, v letech 1945-1949 studoval
dějiny literatury v Praze na Karlově univerzitě (posléze získal
akademický titul PhDr.). Krátce pracoval v deníku Lidová demokracie
a mezi lety 1964 až 1990 pak v Československém rozhlase.
S rozhlasem spolupracoval i po svém odchodu do důchodu v roce
1990 (pořady a cykly z rozhlasového archivu).
Václav Cibula je autorem řady i v zahraničí uvedených rozhlasových
her a dramatizací, jako prozaik je významný svými převyprávěními
českých i světových pohádek, bájí, legend, pověstí, středověké
hrdinské epiky a taškářských příběhů určených dětem a mládeži. Ke
svým adaptacím často připojuje spojovací texty a komentáře, které
zasazují skladby do literárních a historických souvislostí.
Ve fondu knihovny jsou:
Jezero Naděje - pohádky z poloostrova Yucatán,
Cid a jeho věrní - hrdinské zpěvy starého Španělska

Příspěvek k řešení kvality ovzduší v naší obci - Benzo(a)pyren
Nejznámějším a v praxi nejvíce sledovaným zástupcem
polycyklických aromatických uhlovodíků (PAU) je benzo(a)pyren,
který je z hlediska klasifikace karcinogenity zařazen do skupiny 1 –
prokázaný karcinogen. Benzo(a)pyren byl objeven v roce 1933 jako
součást uhelného dehtu. Již dlouho před tím však byly prokázány
karcinogenní účinky sazí, v nichž je tato látka také obsažena.
Příkladem může být vysoký výskyt nádorových onemocnění kominíků
v Anglii zdokumentovaný již v 18. století. Později byly karcinogenní
účinky PAU doloženy tvorbou kožních nádorů u laboratorních zvířat,
kterým byla kůže potírána dehtem. Podobně se projevil také vliv
chronické inhalace benzo(a)pyrenu, kdy u testovaných zvířat došlo ke
zvýšenému výskytu nádorů nosní dutiny, hltanu, jícnu a dýchacích
cest a plic. Studie, které by se zabývaly vlivem samotného
benzo(a)pyrenu na člověka nejsou k dispozici, protože se tato látka
nevyskytuje samostatně, ale téměř vždy ve směsi s jinými PAU nebo
dalšími toxickými látkami. Existuje však řada studií, v nichž je
prokázán vliv PAU na zdraví dělníků různých profesí. Nejvíce
ohroženými jsou dělníci v železárnách, hliníkárnách a koksárnách,
asfaltéři, kominíci a požárníci, ale také pouliční prodavači.
Významným zdrojem PAU v ovzduší je nepochybně lokální
vytápění. Podle Státního zdravotního ústavu je limit pro
benzo(a)pyren v ovzduší překračován v mnoha větších městech včetně
Kladna. Měřících míst je však málo a data z menších obcí s lokálním
vytápěním tuhými palivy prakticky chybí. Pro hrubé porovnání s naší
obcí může posloužit měření ČHMÚ prováděné v Kladně - Švermově,
kde je vytápění pevnými palivy stále velmi rozšířené a topografické
podmínky podobně jako u nás napomáhají zadržování emisí
v obydlené zóně. Podle dat z let 2004 - 2010 zde byl pravidelně
mnohonásobně překračován roční limit koncentrace benzo(a)pyrenu
v ovzduší a jednalo se o vůbec nejhorší měřenou lokalitu v Čechách.
Že jde skutečně o benzo(a)pyren pocházející z vytápění je zcela

zřejmé, protože hodnoty naměřené v letních měsících byly vždy
výrazně nižší (až 100x) oproti topné sezoně.
Stejně jako v případě pevných částic je hlediska možnosti
snižování emisí PAU důležité nejen to, jaký druh paliva spalujeme, ale
také jeho vlhkost a kvalita spalování. Experimentálně bylo například
zjištěno, že při nárůstu vlhkosti dřeva z 13 % na 24 % dochází
přibližně k pětinásobnému nárůstu PAU ve spalinách. Kvalita
spalování má však ještě větší efekt. Podle některých analýz lze při
spalování pevných paliv ve vhodném kotli a správném režimu snížit
produkci PAU až 1000x. I u některých starších kotlů lze udržet emise
PAU na rozumné úrovni, avšak pouze za předpokladu, že hoření bude
probíhat za dostatečného přístupu vzduchu. Právě v pečivé regulaci
spalovacího procesu zajišťující dostatek kyslíku pro hoření spočívá
možnost každého, kdo pevná paliva používá, přispět ke snížení emisí
těchto karcinogenních látek do ovzduší.
Pavel Hamouz
Co vařily naše babičky a co my jsme zapomněli
Farářovy bramborové tyčinky
Stačí 3 brambory na jeden plech. Uvařené brambory oloupeme a
nastrouháme na jemném struhadle. Osolíme podle chuti, přidáme lžíci
sádla a asi 20 dkg polohrubé mouky. Vypracujeme jemné těsto.
Uděláme z něho váleček, nožem nasekáme na malé kousky a z těch
vyválíme válečky, jen tak mezi prsty. Dáme na pomazaný plech,
potřeme rozšlehaným vejcem a posypeme kmínem, nebo mákem.
potom už jen upečeme hezky dozlatova ve středně vyhřáté troubě.
Těsto nesolíme.
Poděkování:
Děkujeme ing. Karlovi Ubikovi, který opakovaně věnoval obci
fotografie z různých akcí k archivaci a dalšímu využití.
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