STEHELČEVSKÝ

ZPRAVODAJ
4/2014
Duben – ještě tam budem
I když lidové pranostiky
tvrdí opak, v letošním roce jaro
opravdu propuklo již plnou
silou. A tak i život v naší obci
dostává jiný rozměr. Lidé se
zdržují více venku, uklízejí
zahrady po zimním období a
těší se na posezení v zeleni na
jarním sluníčku. Z dětských
hřišť se ozývá smích a hned je
svět veselejší.
A tak i v dubnu chystáme
akce, aby se naši občané mohli
společně potkat, popovídat a být
prostě spolu. Již v sobotu 12.
dubna od 9.00 hodin se otevřou
dveře
kulturního
domu,
abychom
mohli
navštívit
Velikonoční trhy, kde si jistě
každý vybere z bohaté nabídky
velikonočních
dekorací,
proutěného
zboží,
květin,
zahrádkářských potřeb, kraslic,
dekoračních
předmětů,
bižuterie, ale můžete si koupit i
čerstvá vejce (i bílá), zelí,
cukrářské výrobky, perníky atd..
Určitě je to akce, která stojí za

to, abychom se přišli podívat.
Třeba cestou na Aprílovou
vyjížďku v kostýmech, jejíž 9.
ročník se koná tentýž den od
14.00 hodin v Panské zahradě.
Zde se děti mohou svézt na
koních nebo v kočáře, střílet
z luku na terč, uvidíme výcvik
pejsků nebo ukázku bojového
umění
Musado
MCS.
Na velikonoční
pondělí
21.dubna
se
jistě nejvíce těší
naše
děti,
hlavně chlapci,
kteří určitě již
po ránu vyrazí
s pomlázkami
(trakači či hodovačkami) a s
koledou na rtech za děvčaty a
známými
vyhodovat
ta
nejkrásnější vajíčka, a ti starší,
třeba i něco ostřejšího pro
posílení a pro zahřátí.
No a konečně 30.dubna od
18.00 hodin se bude konat již
tradiční „Pálení čarodějnic“
s doprovodným programem na
pozemku u hasičské nádrže ve
Stehelčevsi.

Usnesení
ze
zasedání
zastupitelstva
obce
dne
19.3.2014
1.A)Zastupitelstvo obce Stehelčeves
bere
na
vědomí:
informaci
pořizovatele k dokumentům
a)vyhodnocení společného jednání o
návrhu změny č. 1 územního plánu
Stehelčevsi (dále také jen „změna
č.1“) konaného dne 8. října 2013,
uvedené v příloze č.3 tohoto
usnesení.
b)záznam o průběhu veřejného
projednání návrhu změny č. 1
konaného 6. ledna 2014, uvedený
v příloze č. 5 tohoto usnesení.
c)Vyhodnocení veřejného projednání
návrhu změny č. 1 konaného dne 6.
ledna 2014, uvedené v příloze č. 5
tohoto usnesení.
d)Pokyny pro nepodstatnou úpravu
návrhu změny č. 1 před vydáním,
uvedené v příloze č. 6 tohoto
usnesení.
e)Stanovisko
Krajského
úřadu
Středočeského
kraje,
odboru
regionálního rozvoje (dále jen
„krajský
úřad“),
čj.
173554/2013/KUSK ze dne 29.
listopadu 2013, k posouzení návrhu
změny č.1, uvedené v příloze č. 2
tohoto usnesení.
B) Zastupitelstvo obce Stehelčeves
ověřilo:
návrh změny č. 1 územního plánu
Stehelčevsi podle § 54 odst. 2
zákona č. 183/2006 Sb., o územní
plánování
a
stavebním
řádu
(stavební
zákon),
ve
znění
pozdějších předpisů (dále jen
„stavební zákon“) a konstatuje, že
a)není
v rozporu
s Politikou
územního rozvoje České republiky
2008, schválenou usnesením vlády
č.929 dne 20. července 2009.
b)není v rozporu se Zásadami
územního rozvoje Středočeského

kraje,
schválenými
usnesením
Zastupitelstva Středočeského kraje č.
4-20/2011/ZK ze dne 19. prosince
2011, vydanými dne 7. února 2012
a účinnými dne 22. února 2012.
c)není v rozporu se stanovisky
dotčených orgánů nebo stanoviskem
krajského úřadu, jak je doloženo
přílohami č. 2, 3 a 5 tohoto usnesení.
d)při projednávání návrhu změny č.
1 nebyl řešen žádný rozpor
postupem podle § 136 odst.6 zákona
č. 500/2004 Sb., správní řád, ve
znění pozdějších předpisů (dále jen
„správní řád“).
C) Zastupitelstvo obce Stehelčeves
rozhodlo:
o námitkách dotčených osob (§ 52
odst.2
stavebního
zákona),
uplatněných k návrhu změny č. 1
podle § 172 odst. 5 správního řádu
veřejně projednaného dne 6. ledna
2014 tak, jak je uvedeno pod bodem
12 textové části a odůvodnění
opatření
obecné
povahy
č.
1/2014/OOP c příloze č. 1 tohoto
usnesení.
D)Zastupitelstvo obce Stehelčeves
vydává:
Změnu č. 1 územního plánu
Stehelčevsi (zhotovitel PRISVICH,
s.r.o., IČ 27101053, projektant
Ing.arch. Petr Foglar, autorizovaný
architekt ČKA 02667) postupem
podle § 171 a násl. Správního řádu a
v souladu s § 6 odst. 5 písm. c) a §
43 odst. 4 stavebního zákona, ve
formě opatření obecné povahy č.
1/2014/OOP uvedené v příloze č. 1
tohoto usnesení.
E)Zastupitelstvo obce Stehelčeves
ukládá starostce obce:
a)oznámit veřejnou vyhláškou podle
§ 25 správního řádu vydání změny č.
1 ve formě opatření obecné povahy
č. 1/2014/OOP v souladu s § 173
odst. 1 správního řádu a vyznačit její
účinnost.

b)poskytnout dokumentaci změny
č.1,
opatřenou
záznamem
o
účinnosti, stavebnímu úřadu, úřadu
územního plánování a krajskému
úřadu.
c)zveřejnit, způsobem umožňující
dálkový přístup, údaje o vydané
změně č.1 a místech, kde je možné
do dokumentace nahlížet, a oznámit
tuto informaci jednotlivě dotčeným
orgánům neuvedeným v předchozím
bodu.
d)zpracovat registrační list změny č.
1 a podat návrh krajskému úřadu na
vložení jeho dat do evidence územně
plánovací činnosti.
e)zabezpečit archivování úplného
spisu změny č. 1, včetně dokladů a
písemností
dokládající
proces
pořizování.
2.Zastupitelstvo obce schvaluje
mandátní smlouvu v předloženém
znění o provádění technického
dozoru investora při výstavbě
kanalizace v Nemovitostech 1 a
pověřuje starostku obce podpisem
smlouvy.
3.Zastupitelstvo
obce
souhlasí
pronájmem části pozemku p.č. 96/1
za částku 5 Kč/m2 ročně.
4. Zastupitelstvo obce souhlasí se
smlouvou o zřízení věcného
břemene v předloženém znění.
5. Zastupitelstvo obce souhlasí
s nákupem křovinořezu v hodnotě
5.000 Kč.
6. Zastupitelstvo obce souhlasí
s navýšením příspěvku na stravenky
ze sociálního fondu o 10
Kč.
(Objednávka na stravenky ve
zvýšené hodnotě bude provedena po
vyčerpání dosavadních stravenek.)
7. Zastupitelstvo obce souhlasí
s úhradou poplatku za kanalizační
přípojku ve výši 15.125 Kč.
8. Zastupitelstvo obce souhlasí se
zveřejněním nabídky prodeje vozidla
v místním Zpravodaji. Zájemci

předloží svoji nabídku v uzavřené
obálce do 14.4. 2014. Otevírání
obálek proběhne 14. dubna.
9. Zastupitelstvo obce souhlasí
s plánem společných zařízení dle
předloženého hlavního výkresu
v akci
Komplexní
pozemková
úprava v k.ú. Stehelčeves.

Zprávy z obecního úřadu
- MUDr. Jeřábek bude
ordinovat v naší obci
v pondělí 14. a 28. dubna,
vždy od 8.00 hodin.
- Další
zasedání
zastupitelstva obce se
koná ve středu 16.dubna
od 18.00 hodin v zasedací
místnosti OÚ.
- V měsíci
březnu
odevzdaly Tetra pack
obaly tyto děti:
Karbus A.
708 obalů
Hrach M.
406 obalů
Šimovič M.
73 obalů
Všem sběračům děkujeme
a posíláme odměny.
Další sběr těchto obalů
proběhne
v sobotu
19.dubna v době od 9.00
do 11.00 hodin ve
sběrném dvoře OÚ.
- V sobotu 19.dubna se
koná u sběrného dvora OÚ
sběr nebezpečného odpadu
v době od 8.00 do 12.00
hodin. Přivézt můžete
elektrospotřebiče malé i
velké, obrazovky, pneu,
staré barvy, oleje atd…
- Od měsíce dubna bude
opět sběrný dvůr otevřen i

v pondělí od 16.00 do
18.00 hodin.
- Upozorňujeme
všechny
majitele psů, že poplatek
ze psa je splatný do 31.3.
daného roku. Stále je u nás
dost těch, kteří na tento
poplatek pozapomněli.
Diakonie Broumov o.s.
vyhlašuje
JARNÍ SBÍRKU
POUŽITÉHO OŠACENÍ
Letního a zimního oblečení
/dámské, pánské, dětské/.
Lůžkovin, prostěradel, ručníků,
utěrek, záclon.
Látky (minimálně 1m2, prosíme,
nedávejte nám odřezky a zbytky
látek).
Domácí potřeby-nádobí bílé i
černé,
skleničky
vše
nepoškozené.
Vatované a péřové přikrývky,
polštáře a deky.
Obuv – veškerou nepoškozenou
Hračky – nepoškozené a
kompletní.
Peří, péřové přikrývky a
polštáře.
Menší
funkční
elektrospotřebiče.
Sběr bude probíhat v době od
1. do 21.dubna 2014. Své věci
v pytlích či krabicích můžete
nosit v pondělí od 16.00 do
18.00 a v sobotu od 9.00 do
11.00 hod. do sběrného dvora
OÚ, případně dát kdykoliv do
chodby OÚ, odkud budou věci
průběžně
odnášeny.
Malé

elektrospotřebiče je lépe posílat
v krabicích, aby nedošlo k jejich
znehodnocení.
Obec
Stehelčeves
nabízí
k prodeji automobil Škoda
Fabia bílé barvy, r.v. 2003
najeto cca 190 000 km, TP do
2.2015
nejvyšší
nabídce.
Nabídky v zalepené obálce
s nápisem „Auto“ odevzdejte na
OÚ ve Stehelčevsi do 14.4.2014
do 12.00 hodin.
INFORMACE K NOVODOBÉ
SANITCE :

Od října loňského roku je
také v Kladně možnost využívat
služeb „Novodobé sanitky“.
Tato ryze české soukromá
společnost zajišťuje individuální
přepravu osob a související
služby
na
území
České
republiky. Tyto služby jsou
určeny zejména osobám se
sníženou schopností mobility,
případně
orientace,
které,
navzdory svému zdravotnímu
stavu,
nemají
nárok
na
bezplatnou sanitku a přesto se
potřebují
někam
dopravit,
většinou se jedná o seniory.
Záměrem společnosti je naplnit
potřeby klientům, kteří požadují
kromě samotné přepravy i další
související
služby.
Mimo
doprovodu až k ordinaci apod.
to může být např. vyzvednutí
léků, zakoupení registračního
poplatku v automatu, podání
telefonické informace rodině
klienta, že v pořádku dorazil do

cílového místa atd.. Novodobá
sanitka tak vychází vstříc i
osobám v produktivním věku,
aby se mohli spolehnout na
bezpečnou přepravu svých
rodičů k lékaři, když to sami
z různých důvodů nezvládají.
Je snaha, aby celý tento balíček
služeb byl za stejnou nebo i
nižší cenu, než kterou by klient
jinak zaplatil jen za přepravu
u jiných dopravců podobného
typu.
Mezníkem
v historii
„Novodobé
sanitky“
bylo
vítězství
v celorepublikové
soutěži „Podnikatel roku 2012“.
Společnost postupně buduje síť
svých poboček po celé ČR,
v současnosti jich je 23.
Novodobá sanitka spolupracuje
nejen s mnoha nemocnicemi,
poliklinikami
a
ostatními
zdravotnickými zařízeními, ale i
s organizacemi, které souvisejí
se sociálními službami. Služby
Novodobé sanitky je možné
objednat i několik dní předem
na tel. čísle 604 960 437 (pro
pobočku Kladno) ,dohodnout se
na rozsahu služeb a získat
informaci o konkrétní ceně.
Přeprava
je
realizována
běžnými osobními vozy, takže
není možný převoz ležících či
nepohyblivých
klientů.
Společnost
rozhodně
nenahrazuje činnost záchranné
služby.
Provozní
doba
Novodobé sanitky zohledňuje
potřebu klientů dopravit se
k lékaři, proto je standardně

v pracovní dny od 7 do 16, po
dohodě i mimo tuto dobu.
ukázka ceny za přepravu z
příslušné obce do Kladna (k
nemocnici).
Buštěhrad - Kladno = 150 Kč
Hřebeč - Kladno = 130 Kč
Stehelčeves - Kladno = 160 Kč
do Prahy, např. do Motola do
nemocnice = 450 Kč.
Zprávy z obecní knihovny
Začátkem měsíce března byl
aktivován
web
knihovny
Stehelčeves. Na stránky se
dostanete přes webové stránky
obce, stačí do vyhledávače
napsat "knihovna stehelčeves" a
hned první odkaz je na
"Knihovna - obec Stehelčeves".
Dále kliknout na "Stránky
obecní knihovny zde" a jste u
cíle. Informace z knihovny
budou průběžně doplňovány a
pokud budete mít nějaký dotaz,
můžete použít Návštěvní knihu
stránek. Doufám, že nové
webové
stránky
knihovny
budou nám všem k radosti a
užitku.
Nové knihy

Figurky ze šmantů, Hvězdy nad
Syslím údolím, Smrtí život
nekončí, V hovorech H z Paláce
K, Atlantis, Ti chlapi jsou
nebezpeční, Dějiny Thajska,
Stiskni enter, Dům paní Kláry,
Na kameni kámen, Zapal tento
dům, Miluj bližního svého,
Kolikrát znovu začínat, Rváč a
jiné povídky, Poslední dnové
lidstva, Osudy žen atd…

Malý dotační titul
Mikroregion Údolí Lidického potoka chce přispět k rozvoji aktivit
organizací ve svém území, a proto na valné hromadě dne 24.března
2014 bylo rozhodnuto o vyhlášení „Malého dotačního titulu“, který
mohou využít organizace, spolky a kluby, které působí na území
členských obcí mikroregionu. Za sdružení (sdružení důchodců, žen,
zájmové kroužky), které nemá právní subjektivitu, podává žádost
obec.
Mikroregion bude vypisovat tento titul 2x ročně, a to jarní a podzimní
kolo. První žádosti můžete podávat do 2.května 2014 do 12.00 hodin
do sídla MÚLP na MěÚ v Buštěhradu, Revoluční 1, 273 43
Buštěhrad. Žádost o dotaci musí být podána na předepsaném formuláři
a s požadovanými přílohami doručena v zalepené obálce s nápisem
„Malý dotační titul“.
Malý dotační titul lze využít na nákup drobných věcí, materiálu a
zařízení (např. vybavení hřišť, dílen a klubů, ceny pro vítěze apod.),
pronájem prostorů či techniky, propagaci sdružení atd.
Každá organizace může požádat v každém kole o podporu maximálně
jednoho projektu. Výše podpory činí max. 80% celkových nákladů na
projekt, max. však 3 000,-Kč.
Příspěvek k řešení kvality ovzduší v naší obci - polycyklické
aromatické uhlovodíky
Polycyklické aromatické uhlovodíky (PAU) jsou skupinou
aromatických uhlovodíků s dvěma a více benzenovými jádry. Skupina
PAU zahrnuje více než 100 organických uhlovodíkových sloučenin.
Mezi nejznámější patří např. naftalen, antracen, fenantren,
acenaftylen, pyren, benzo(a)pyren, benzo(b)fluoranten a další. Tyto
látky vznikají pyrolýzou volných radikálů uhlovodíků převážně
během nedokonalého spalování organických látek, především, uhlí,
nafty, benzinu, plastů ale i dřeva. Zjednodušeně lze říci, že v
případech, kdy dochází ke vzniku sazí a tmavého kouře, vznikají také
PAU. Tyto látky lze nalézt také v připálených potravinách.
U řady látek ze skupiny PAU jsou známy jejich dráždivé účinky a také
jejich mutagenní a karcinogenní působení. Nepříznivý vliv je dále
umocněn tím, že mají schopnost přetrvávat v prostředí a dochází
k jejich kumulaci v živých organismech. V pokusech na zvířatech
byly pozorovány nepříznivé účinky na kůži a krvetvorbu, poškození
dýchacího a imunitního systému, reprodukce atd. K nejzávažnějším
vlivům PAU patří jejich karcinogenita. Přítomnost PAU v kouři je

považována za jednu z hlavních příčin vzniku rakoviny plic, PAU
přijaté s potravou způsobují nádorová onemocnění zažívacího traktu a
v případě kožního kontaktu mohou vyvolávat rakovinu kůže. Kromě
výše popsaných vlivů může vést expozice PAU k ohrožení zdravého
vývoje plodu u těhotných žen. Jejich vysoká koncentrace v ovzduší
zvyšuje procento dětí s nitroděložní růstovou retardací a nízkou
porodní hmotností, ale může vést i k poškozování DNA plodu.
Konkrétní mechanismy, které vedou ke vzniku nádorového
bujení, jsou stále předmětem výzkumu, ale již nyní je zřejmé, že se
jedná o celý komplex nepříznivých vlivů. Dosud bylo zjištěno, že
PAU se mohou v organismu přeměňovat na oxidačně labilní
metabolity (zejména benzo(a)pyren 7,8 diol-9,10-epoxid), které
poškozují bílkoviny, tuky a zejména buněčnou DNA, což je první
předpoklad vzniku nádorového bujení. Za klíčovou se přitom
považuje mutace, která vede k poškození proteinu p53, jenž je
zodpovědný za reparaci ostatních mutací. Vzniklé nádorové buňky
mohou být z těla odstraněny pomocí makrofágů, avšak jen pokud
fungují správně. Bohužel bylo prokázáno, že inhalované PAU
způsobují u plicních makrofágů silný oxidační stres, čímž je poškozují
a narušují jejich funkci. Reakce makrofágů je potom zodpovědná za
aktivaci T-lymfocytů a další imunitní reakce organismu a podle
některých studií také dochází k inhibici přeměny lidských monocytů
v makrofágy, čímž se dále snižuje obranyschopnost organismu.
Kromě toho se některé metabolity PAU (například deriváty chinonu)
účastní redukčních procesů, které vedou ke vzniku kyslíkových
radikálů v organismu a tedy opět k oxidačnímu stresu. Je
pravděpodobné, že právě souhra všech těchto faktorů přispívá ke
zvýšenému riziku vzniku nádorového onemocnění v souvislosti s
PAU. Lze předpokládat také negativní působení těchto látek v dalších
orgánech, kam se dostávají krevním oběhem. Příští díl bude věnován
benzo(a)pyrenu, který je jedním z nejznámějších a nejškodlivějších
zástupců skupiny PAU.
NAŠE DĚTI V KONGU
Střípky ze života Konžanů
V minulém čísle jsme psali o tom, jací jsou Konžané. Tentokrát
k tomu přidáme ještě pár našich postřehů a zážitků, které nám po
pobytu v Kongu zůstaly zapsány v hlavě.

Většina venkovanů Bas-Conga
žije v malých domcích ze sušených
cihel. Střechy domů jsou z listí. Jen ti
majetnější si mohou dopřát střechu z
vlnitého plechu a cihly na domek si
nechat vypálit. Uvnitř domů najdeme
1 - 2 kousky nábytku postavené na
podlaze z udusané hlíny, jinak je tam
prázdno. Veškeré práce včetně vaření,
probíhají na holé zemi. Kuchyně bývají jen nadstřešená místa vedle
domu, kde se vaří na kotlíku. To aby do nich v období dešťů nepršelo.
V Kongu totiž existují jen dvě roční období: období dešťů a období
sucha. My jsme díky našemu červencovému pobytu v Kongu na
vlastní kůži zakusili jen období sucha, které trvá od 15. května do 15.
října. Je to pro Evropany období velmi příjemné. V kraji Bas-Congo
se teplota pohybuje mezi 20 – 25 °C a neprší. (V jiných oblastech
Konga může ale teplota klesat i na 10 °C.) Pro Konžany je to ale
stejné jako pro nás v Evropě zima. Často se nás ptali, jestli zimou
netrpíme a někteří z nich se dokonce balili do zimních bund nebo
vlňáků. Nikdy by nás nenapadlo, že se s tímto oblečením v Kongu
setkáme.
Období dešťů by pro nás bylo jistě náročnější. Trvá od října do
května, velmi často a vydatně prší a teplota šplhá na 30 - 35 °C, někdy
i více. V tomto období se sklízí především zelenina. Patří mezi ni
kromě rajčat, mrkve, sladkých brambor a dalších také maniok. Tato
rostlina je pro Konžany velmi důležitá. S rýží, fazolemi a arašídy je
základem jejich jídelníčku. Jedí se z ní jak listy, které se upravují na
způsob našeho špenátu, tak i její kořeny. Ty jsou ale jedovaté. Proto se
musí několik dní máčet ve velkých kádích, aby se z nich tímto
způsobem jedovaté látky odstranily. Potom se maniokové kořeny suší,
rozemílají a dělá se z nich kaše nebo tzv. „šikuang“, kterým říkám
česky „maniokové knedlíky“. Vypadají jako naše bramborové
knedlíky, ale jsou celé bílé a jejich chuť se nedá přirovnat k žádnému
jídlu, které znám. - Prostě maniok. Tyto „knedlíky“ se podávají jako
příloha k rybám či kuřecímu nebo vepřovému masu. To už ale
nemluvíme o jídle pro obyčejné lidi. Ti si mohou jen sem tam koupit
ne příliš kvalitní dovážené ryby, protože ty z řeky Kongo (přestože
jsou „domácí“) jsou pro ně příliš drahé. Jako příloha se podávají také
banány, které se pečou nebo vaří. K této úpravě se používají banány
ještě zelené. Kromě banánů tu najdeme další ovoce jako např.
pomeranče, papája, mango, ananas – to, co si u nás dopřáváme spíše
výjimečně.

Překvapující pro nás bylo, že mléko v Kongu existuje jen sušené
a navíc dovážené z Evropy. Přestože Konžané chovají jak krávy, tak
kozy, k získávání mléka je nevyužívají. Tato zvířata jsou pro ně
trochu jako u nás uložené peníze v bance. Mohou mít mláďata, která
se prodají, nebo se v případě nouze prodá i dospělé zvíře. Je pravda,
že uchovávat mléko a mléčné výrobky v prostředí, kde je běžně 25 °C
a více, bez ledničky by bylo v podstatě nemožné. Jen 12 % obyvatel
Bas-Conga má totiž ve svém domě zavedenu elektřinu. Ta má navíc
časté výpadky, které mohou trvat 2 hodiny, ale někdy třeba i 2 dny.
Proto je lépe s tímto zdrojem energie příliš nepočítat nebo mít v
rezervě elektrickou centrálu, která je u majetnějších lidí obvyklou
součástí domácího vybavení.
Také s vodou to není jednoduché. Většina lidí pro ni musí chodit
k nějakému prameni či studni, které mohou být vzdáleny i několik
kilometrů. My jsme měli to štěstí, že ze sirotčince, kde jsme pobývali,
to bylo k prameni asi jen 300 metrů. Chodilo se tam s různými kbelíky
a jinými nádobami. Ty se všechny před nabráním vody důkladně
vydrhly mýdlem. Přestože voda pocházela ze stejného zdroje, dělila se
na pitnou a užitkovou. Užitková byla voda v otevřených nádobách a
kbelících, pitná v zavřených kanystrech. Tou se také čistily zuby. Před
jídlem si lidé v Kongu velmi důkladně a systematicky myjí ruce. I na
velkých oslavách, kde si můžete sami brát jídlo u švédských stolů,
stojí na začátku někdo, kdo vám nabídne mýdlo a vodu.
Kromě toho, že Konžané velmi
dbají na hygienu, jsou to lidé velmi
pohostinní. Náš přítel Jean-Martin
velmi dbal na to, aby jeho „mundele“
(jako my), měli co největší pohodlí a
nic jim nechybělo. Dokonce si kvůli
tomu u svých přátel nadělal nemalé
dluhy. Především zpočátku se totiž
bál, že v podmínkách sirotčince, kde
byl jen turecký záchod a místnost na mytí bez vody, jakožto
choulostiví běloši nepřežijeme. Někteří jeho spoluobčané ho před
naším příjezdem svými obavami z našeho pobytu natolik vystrašili, že
nám ještě na poslední chvíli volal a ptal se nás, zda budeme schopni
chodit na záchod do stejné díry jako všichni ostatní nebo pro nás bude
muset koupit záchodovou mísu. - Přežili jsme to i bez ní :-).
Velkým zážitkem pro nás byla také návštěva jedné nemocnice.
Prohlédli jsme si oddělení pediatrie, kde pod moskytiérami ležely
nemocné děti se svými maminkami a potom jsme se šli podívat na
maminky a jejich novorozeňátka do porodnice. Byli jsme trochu

překvapení, že novorozenci v Kongu jsou tak velcí. Pochopili jsme
vše, až když nám Jean-Martin vysvětlil, že se nejedná o děti
několikadenní, ale několikaměsíční. V porodnici byly v tomto věku
proto, že jejich maminky, kterým se porod zkomplikoval a skončily v
nemocnici s císařským řezem, neměly finance na zaplacení tohoto
zákroku. (Většina Konžanů si totiž nemůže zaplatit zdravotní
pojištění, proto musí platit veškeré náklady na lékařskou péči z vlastní
kapsy.) Proto si je nemocnice držela jako rukojmí do doby, než budou
moci zaplatit. Jinak by peníze od těchto maminek už nikdy nedostala.
Škoda, že jsme neměli na to, abychom aspoň některou z maminek
„vykoupili“.
Dalším zajímavým zážitkem byl pohřeb, jehož jsme se v Kongu
zúčastnili. Naše evropská zdrženlivost a kontrola emocí zde byla
konfrontována se srdcervoucími scénami bolesti a beznaděje. Konžané
v tomto případě nechávají svým emocím volný průběh. Ale už po 40
dnech po pohřbu je smutek ukončen závěrečnou oslavou a život jde
dál. Asi je to v zemi, kde je smrt součástí běžné reality, pochopitelné.
Kdyby bylo období smutku delší, museli by lidé „smutnit“ celý život.
Zemřít jako novorozeně nebo jako maminka při porodu není totiž v
Kongu nic zvláštního. Proto tam najdeme tolik sirotků a tím pádem i
sirotčinců. Proto je tam také sirotčinec Panny Marie Lurdské, který
podporujeme. O tom si ale napíšeme něco až zase příště.
Hezké jarní dny přejí Markéta a Olivier Debroise.

V dubnu slaví:
Kučina Jaroslav
Kopecký Václav
Havlát Karel
Krch František
Krézlová Jiřina
Štolbová Zuzana

9.4.
13.4.
14.4.
18.4.
21.4.
26.4.

Srdečně blahopřejeme!

80 let
70 let
65 let
50 let
80 let
50 let

O pohár starostky obce

V sobotu 22. března se uskutečnilo na hřišti SK turnajové utkání
mladších přípravek pod záštitou starostky naší obce. Turnaje se
účastnilo celkem šest týmů: Stehelčeves starší a mladší, Zákolany
starší a mladší, Hrdlív a SK Kladno.
První utkání začalo v 9:30 hodin. Mezi jednotlivými zápasy měly děti
jen málo času se občerstvit a
odpočinout si. Poslední utkání
se odehrálo kolem 14:30 a
potom nastal ten slavnostní
okamžik a to vyhlášení
výsledků. Všichni s napětím
očekávali jak to vlastně
dopadne. Předávání pohárů,
které si odnesly nakonec
všechny týmy, se ujala paní
starostka. Naši starší skončili na čtvrtém místě a mladší na šestém.
Děti si užily velký sportovní den plný nervů, napětí a emocí, ale
nakonec všichni odcházeli spokojení a s úsměvem na tváři.
Zhodnotili
jsme
tento den větou"
Bůh nás má asi rád,
protože
odjezdem
posledního
auta
začaly padat první
kapky".
Poděkování
patří:
paní starostce za
poháry,
A.
Růžičkové ( koloniál
Růža),
SK
Stehelčeves, J. Kolaříkové ( koloniál Dřetovice ) a P. Donovalovi ml.
za sladkosti. Nejen těmto sponzorům, ale všem, kteří dobrovolně
přispěli a podíleli se na přípravě tohoto turnaje.
Děkuji.
Katka Mullerová
Připomínáme!!! Fotbalové tréninky dětí pondělí, středa a pátek od 17
hodin.

Kulturní komise při OÚ ve Stehelčevsi
pořádá

VELIKONOČNÍ
TRHY
V sobotu 12.dubna od 9.00 do 16.hodin
v sále kulturního domu ve Stehelčevsi
Prodávat a předvádět výrobu zde budou občané z obce a
okolí. velikonoční zboží, vejce, květiny, košíkářské a kožené
zboží, bižuterie, dekorace, keramika a další zboží

Aprílová vyjížďka – IX. ročník
Zveme Vás na IX. ročník aprílové vyjížďky v
kostýmech. Jako již tradičně se Vaše děti
budou moci svézt na koních nebo v kočáře.
Budete si moci vystřelit z luku na terč, pejsci
Vám předvedou agility a na závěr Vám
předvede skupina bojovníků moderní bojové
umění – Musado MCS.
Budeme se těšit na Vaši účast 12. 4. 2014 od 14 hodin v Panské zahradě ve
Stehelčevsi.

Komise pro děti a mládež při OÚ Stehelčeves a SDH Stehelčeves
zvou všechny čarodějnice
na

ČARODĚJNICKÝ SLET
slétneme se 30. 4. 2014 v 18. 00 hod. na koupališti

program: průvod vesnicí
zapálení hranice
opékání buřtů

Spisovatelé podle abecedy, aneb co také najdete v naší knihovně…
Jakub Arbes (12. června 1840 v Praze na Smíchově – 8. dubna
1914 tamtéž), český spisovatel a novinář.
V rodném Smíchově strávil celé mládí. V letech 1851 až 1854 chodil do
farní maltézské školy u P. Marie Vítězné na Malé Straně. Pocházel z
chudých poměrů a měl se jít učit obuvnictví. Pro velmi dobré známky ve
škole jej však rodiče poslali na studie. Na novoměstské vyšší německé
reálce byl jeho učitelem češtiny Jan Neruda, kterého celý život obdivoval. Literární činnost
začínal roku 1867 v redakci časopisu Hlas, poté odešel do Kutné Hory do časopisu Vesna
kutnohorská. Roku 1868 se vrátil do Prahy, kde se stal odpovědným redaktorem Národních
listů, psal i do dalších listů na venkově. Za své články a vedení Národních listů byl německou
porotou odsouzen na 15 měsíců, které strávil ve vězení v České Lípě (1873 – 1874). V letech
1876 – 1879 působil jako dramaturg Prozatímního divadla, pak toto místo ztratil a už natrvalo
se živil jako svobodný spisovatel a novinář. Spolu s Mikolášem Alšem vydával satirický
časopis Šotek (1880 – 1881). Pro svá díla volil náměty z tehdejšího pražského života. Jako
člověk byl velmi svérázný a podle toho vypadají i některá jeho témata. Zavedl nový způsob
literární tvorby – romaneto, tj. obsáhlejší povídka s dobrodružným, napínavým dějem..
Námětem jsou neobvyklé jevy, tajemnost, která nakonec najde racionální vysvětlení. Pro
prvky fantastiky ve svém díle (zejména Newtonův mozek a Poslední dnové lidstva) je dnes
Arbes řazen i mezi autory sci-fi. Jakub Arbes zemřel 8. dubna 1914 v Praze, pohřben byl na
Malvazinkách.
Ve fondu knihovny jsou: Moderní upíři, Kandidáti existence, Feuilletony (vydáno 1883),
Rváč a jiné povídky, Poslední dnové lidstva, Osudy žen (4 romaneta), Svatý Xaverius a jiná
romaneta

Žijí mezi námi aneb lidé z naší obce

Alena VODOVÁ
Paní Vodová žije v naší obci již
mnoho let. V současné době učí v Praze a
má spoustu aktivit i mimo své krásné
zaměstnání. A to ještě pečuje o svého
malého vnuka. Celý život měla ráda ruční
práce, šila, háčkoval i pletla. Přesto, nebo
snad právě proto, se vrátila k navlékání
korálků.
S touto činností poprvé přišla do styku
v době, kdy jí bylo asi 9 let, a bydlela
v Jablonci. Její babička měla domácí práci – navlékala korále. A tak
Alenka pomáhala, ale protože se z pomoci stala vlastně povinnost, tak
jí to přestalo bavit.
Až asi před rokem a půl, ji upoutaly výrobky
kolegyně, která učila v rámci předmětu provoz
služeb různé dovednosti. Začala košíkem.
Dodělala ho, ale moc jí to neoslovilo. Protože
kolegyně pracovala i s korálky, tak začala opět
zkoušet navlékat a pracovat různými
technikami. Kolegyně jí dokonce ukládala
„domácí úkoly“, které ji
dále motivovaly a tak
navléká dál, a protože špatně spí, krátí si dlouhé
noci korálkováním. Sama říká: „když se v noci
vzbudím, tak třeba 2 hodiny navlékám, šiju nebo
háčkuji korálky a pak jdu zase do postele, abych
dospala.“
Nejradši se učí nové
vzory a techniky, ale
vrací se i těm starším.
Korálky
jí
pomohly
zlepšit
jemnou
motoriku, protože musí
nad postupy prací
přemýšlet, tak pomáhají i
mozkové činnosti
a hlavně má dobrý pocit,
když vidí hotové
dílo,
které
se
líbí
ostatním. No a
v neposlední řadě ráda
udělá radost svým
příbuzným a přátelům
dárečkem, který
zhotovily její šikovné
ruce.

Z obecní kroniky:
Mor a jeho následky
Kolem roku 1680 zavlečen byl do
Evropy mor, tehdy lidově zvaný
„morová rána“. Tato metla lidstva
řádila i u nás tak hrozně, že dle
dochovaných
zpráv,
některé
obyvatelstvo Buckova vymřelo a
obec musila být po roce 1680 znovu
osazena novými lidmi.
Majitelé Buštěhradu, kteří
vlastnili též panství Zákupy, prostě
přeložili část osadníků zákupska do
Buckova a okolí. Tak se dostalo do
Buštěhradu a okolních vesnic mnoho
rodin německé národnosti, neboť
kromě v Buštěhradě i v okolních
obcích vymřelo mnoho obyvatelstva.
Po čase se však tento německý živel
počeštil, jednak českým prostředím,
jednak tím, že německá mládež
s českou se ženila a vdávala.
Německá jména u nás –
Dokladem tohoto přílivu jsou
v okolí Buštěhradu, tedy i u nás,
německá jména ještě dnes se zde
vyskytující. Např. Bugr, Šmíd,
Kaufman, Kelner, Geltner, Týbl,
Vintrich, Miller. Keller, Šichtenc,
Veigert, Veichert, Pohl, Hikl, Knor,
Pech, Elfe, Gutman, Prejbiš,
Neuman, Fechtner atd… Jsou často
zkomolena, jak si je upravili čeští
obyvatelé, nebo i na farách se
německá jména úplně zčeštila. No
např. můj praděd Pohl byl v matrice
zanesen jako František Pole.
Kromě
tohoto
velkého
přesunu osadníků ze Zákupska
v létech devadesátých ve století 17.
na panství Buštěhrad, dělo se tak již
dříve i potom později, ovšem v míře
menší. Nejvíce překládali páni

z trestu, Z Buštěhradu do Zákup a
naopak,
neboť
poddaný
byl
majetkem svého pána tělem i duší.
Obyvatelstvo 1713: V roce
1713 bylo ve Stehelčevsi 167 duší,
z toho 84 mužů, a žen bylo 83 včetně
dětí. Narodilo se v tom roce 5 dětí, 2
mužského pohlaví a 3 ženského
pohlaví. Zemřelo 8 mužů a 3 ženy.
Na nakažlivou nemoc,( není uvedeno
na jakou) zemřela 3.10 dvacetiletá
Rozina a 15.10. Marie Vildová deset
let stará.
Platy k panství Buštěhrad:
Stehelčeves platila za kapry 8
zl (komu?), za robotu pěší i koňskou
Matěj Vlasák 40 zl, Matěj Fridrich
24 zl, Petr Knor na pěší robotu 10 zl,
Jiří Zápotocký 10 zl a Jan Richter 10
zl.
Činži dluhovali: Jiří Týbl, Jan
Dorn krčmář 20 zl, kováři 3 zl,
hořejší či pivovarský mlýn 20 zl,
dolní mlýn 20 zl.
Stavba erární silnice:
V tomto roce byla upravena
státní silnice Praha – Slaný. Silnice
ta šla původně podle cihelny (nad
školou čp. 87), přes obec a za obcí,
za číslem 81 se uhnula k Buštěhradu
a odtud k Makotřasům a na
Středokluky.
Vedla tehdy od tvrze k tvrzi.
Snad i mosty, první u čp.8 a druhý u
čp. 62, postaveny v té době. Most u
čp. 62 zbourán (byl z opuky) byl
v okupaci 1940 a postaven nový,
betonový. U čp.8 byl jen rozšířen.
Cestu, bývalou silnici erární u
cihelny, koupila v 19. století obec,
asi za 700 zl.
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