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3/2014
Jaro přichází
I když je krásně slunečno již
několik dní, přece jen nám do
příchodu toho opravdového jara
nějaký čas chybí.
Vylézají již první květinky a
svět se nám zdá hned veselejší. Jaro
však přináší i spoustu starostí a
práce. Je třeba po zimě všude uklidit
a vše připravit na další rok.
I naši zaměstnanci
začali uklízet všechna
zákoutí, kam přes zimu
vítr zavál odpadky a
suché listí, ale je to
práce
opravdu
sisyfovská.
Mnozí
z nás si sice krásně
upraví své zahrady a pozemky, ale
odpad klidně naházejí za plot, ať to
někdo uklidí. V lepším případě
navezou hromadu vyhrabané trávy
na kraj pole nebo lesa, kde ale
hromádky odpadů opravdu nezdobí.
Při tom není nic složitého
založit si na svém pozemku
kompost, případně si koupit
kompostér, nebo si prostě nechat
vyvážet své odpady MPS v bio
nádobě, kterou si můžete objednat na
OÚ, a máte po starostech “kam
s ním“.
Pokud
ještě
potřebujete
zlikvidovat větve z prořezu stromů,

je možné je po dohodě dovézt na
pozemek u požární nádrže, kde
budou spáleny při čarodějnicích.
Jaro však přináší i jiné
aktivity. Sluníčko nás láká ven na
procházky
do
blízkého
i
vzdálenějšího okolí. I naši starší
spoluobčané rádi vyjdou na sluníčko
a děti běhají po celé obci, proto je
důležité, abychom nezapomněli při
svých cestách autem, že starší člověk
není již tak pohyblivý, aby nám
uskakoval z cesty, a děti v zápalu
hry naše auto prostě přehlédnou.
Prosíme, dodržujte dopravní
předpisy v obci, hlavně v obytných
zónách, kde se často pohybují děti a
starší lidé, ať je u nás lépe a
bezpečněji. Vždyť tím, že pár
desítek nebo stovek metrů pojedete
pomaleji, určitě mnoho času
neztratíte, ale chodci budou mít více
času vás zahlédnout a včas uvolnit
cestu.
Ale nejen prací živ je člověk,
proto i na jarní měsíce chystáme
několik akcí, ať už to je Pirátské
odpoledne pro děti, Velikonoční trhy
nebo pálení čarodějnic. V březnu se
koná ještě Sportovní ples a některé
další akce, jejichž konání bude včas
zveřejněno.

Usnesení ze zasedání zastupitelstva
obce dne 19.2.2014

p.č. 96/1, který bude vyvěšen na
úřední desce.

1. Zastupitelstvo obce souhlasí
s rozpočtovým opatřením č.1.
2. Zastupitelstvo obce souhlasí
s rozpočtovým výhledem do roku
2017.
3. Zastupitelstvo obce souhlasí
s prodejem části pozemku p.č. 576/1
za cenu 100,-Kč/m2.
Oddělovací
GP pořídí kupující na své náklady.
4. Zastupitelé obce nesouhlasí
s prodejem části pozemku p.č. 576/1
p.Čermákovi
5. Zastupitelstvo obce souhlasí
s výběrem firmy na výstavbu
kanalizace v části obce Nemovitosti
I. Stala se jím firma Aquarius spol.
s.r.o.
6. Zastupitelstvo obce souhlasí
s nákupem auta Škoda Fabia Combi
GLX 1,4 MPI/63kW a pověřuje
místostarostu obce koupí tohoto
vozidla. Nákup vozidla bude zahrnut
do rozpočtového opatření č.1.
7. Zastupitelstvo souhlasí s návrhem
řešení dopravní situace v obci a
pověřuje p. starostku a p. Tlacháče
dalším jednáním s firmou Gemos cz.
8. Zastupitelstvo obce nesouhlasí
s nově nabízenými spoji na lince
Koleč – Praha, neboť opět téměř
kopírují linku Praha – Slaný, spojení
v navrhované časy by nebylA pro
obec přínosem.
9. Zastupitelstvo obce souhlasí
s uzavřením dodatku č. 4 s ČSAD
Kladno za stávajících podmínek.
10. Zastupitelstvo obce bere na
vědomí inventarizační zprávu za rok
2013.
11. Zastupitelstvo obce souhlasí se
zařazením zvonu do majetku obce
v hodnotě 100.000 Kč.
12. Zastupitelstvo obce souhlasí se
záměrem pronájmu části pozemku

Zprávy z obecního úřadu
- MUDr. Jeřábek bude v naší
obci ordinovat v pondělí 3.,
17.a 31.března, vždy od 8.00
hodin.
- Další zasedání zastupitelstva
obce se koná ve středu 19.3.
od 18.00 hodin v zasedací
místnosti OÚ.
- V měsíci únoru odevzdaly
Tetra pack obaly tyto děti:
Debroise Michal 1155 obalů
Hrach Miroslav
306 obalů
Štanc Václav
103 obalů
Dětem děkujeme a těšíme se,
že se do této soutěže zapojí i
další děti.
- Další sběr Tetra pack obalů
proběhne v sobotu 16.března
od 9.00 do 11.00 hodin ve
sběrném dvoře OÚ.
- Upozorňujeme
všechny
občany, že do 31.3. je nutné
uhradit poplatek ze psů a
poplatek za likvidaci odpadů,
tam, kde platí odpady ve dvou
splátkách, alespoň první část
tohoto poplatku.
- Od měsíce dubna budou
vyváženy nádoby na bio
odpad a to v pátek sudého
týdne. První svoz se uskuteční
v pátek 4.dubna. Cena za
vývoz tohoto odpadu je stejná
jako v roce minulém, tzn.
Nádoba na 140 l – 690,- Kč a
nádoba 240 l – 890,- Kč.
Poplatek je nutné uhradit a
známku si koupit do zahájení
svozu! Jinak nebude nádoba
vyvážena. Známky na tyto
nádoby budou v prodeji od
pondělí 10.března

Co se děje nového v obci?
V současné době probíhají jednání s majiteli rybníka pod haldou o údržbě
tohoto rybníka. Současně budeme jednat i s Povodím Vltavy o údržbě toku
Dřetovického potoka.
Probíhají přípravy na zahájení výstavby kanalizace v lokalitě Nemovitosti
I, která bude zanedlouho zahájena.
Proběhlo místní šetření na řešení dopravní situace v obci. Při vjezdu do
obce ve směru od Prahy bude instalován zpomalovací semafor, po obci budou
vyznačeny nové přechody pro chodce a pomocí nového vodorovného
dopravního značení bude zpřehledněna i situace na příjezdu do obce ve směru
od Slaného a nově nasvícen prostor u školy.
Jak jsme Vás již informovali, probíhají v extravilánu obce pozemkové
úpravy.
Čekáme na vyjádření o přidělení dotací, o které jsme žádali pro tento rok.
Byly to žádosti o dotace na zateplení budovy školy a výměnu oken, na půdní
vestavbu budovy školy, aby mohla být navýšena kapacita školy, na nákup
vybavení pro místní knihovnu a nákup nového čerpadla pro napouštění požární
nádrže. Pokud nám dotace budou přiznány, čeká obec spousta práce, hlavně
během prázdninového období.
Aktivně jsme se zapojili do práce místní akční skupiny Přemyslovské
střední Čechy. Tato spolupráce může přinést užitek nejen obci, ale i
podnikatelům, kteří žijí a pracují na území MAS. Nabízíme všem, kteří by měli
zájem o podrobnější informace o práci a možnostech využití spolupráce s MAS,
konzultaci na OÚ, případně přímo v sídle akční skupiny.
Další větší změny plánujeme i v práci DSO Údolí Lidického potoka, kde
v současné době připravujeme podmínky pro možnost zažádat si o finanční
příspěvek pro organizace pracující v území tohoto mikroregionu. Dalším
přínosem by měly být prezentace osob a podnikatelů v rámci mikroregionu tak,
abyste si jednoduše mohli najít třeba řemeslníka, kterého potřebujete, akci,
kterou byste chtěli navštívit, atp.
Další akcí mikroregionu bude návštěva Letiště Václava Havla v Praze, které je
letitým partnerem mikroregionu, a představení provozu letiště.
Mikroregion se chystá navštívit Telč, kde bychom mohli porovnat práci našich
obcí a práci Telče a okolí a vyměnit si své zkušenosti.
V neposlední řadě je pro nás důležité aktivní zapojení do projektu
Podpora meziobecní spolupráce, jehož cílem je vytvořit podmínky pro
dlouhodobý rozvoj meziobecní spolupráce v ČR. Zahraniční zkušenosti
jednoznačně prokazují, že spojení sil umožní zkvalitnit a zefektivnit veřejné
služby, a tím získat pro obce a města další finanční prostředky pro jejich rozvoj.
To je také záměrem Svazu měst a obcí. Z dlouhodobého hlediska chceme docílit
podpory státu pro meziobecní spolupráci. Stát by měl výrazně finančně
podporovat obce, které budou spolupracovat v území na zajištění svých
zákonných kompetencí.

Vážení občané obce Stehelčeves,
rádi bychom Vás touto cestou pozvali na náš 7. Jarní obecní ples, který se bude
konat dne: 21.3.2013 od 20,00 na velkém sále KD Dřetovice.
K tanci a poslechu nám bude hrát osvědčená taneční kapela: All Right Band.
Čeká nás vystoupení - překvapení
a nebude chybět ani bohatá tombola!!!!
Přijďte se pobavit, zatančit si a oddechnout si od každodenních starostí.
Budeme se na Vás moc těšit!
Vstupné: 70,- Kč
Za obec Dřetovice
Vladimír Raška – starosta
Renata Dobrá – místostarostka
Hana Horká – předsedkyně kulturní komise

Komise pro děti a mládež při OÚ ve Stehelčevsi
Vás zve na

PIRÁTSKÉ ODPOLEDNE
které se bude konat v sobotu 22. 3. 2014
od 15:00 hod. v sále KD ve Stehelčevsi
dobrou náladu s sebou
IV. kolo Ligy mládeže ve Vraném
V sobotu 15. února, se
Dobráci zúčastnili závodů ve
Vraném. Závody se odvíjely
v hasičském duchu, a proto
naši malí závodníci neměli
problém se zvládnutím úkolů.
Potýkali se se zdravovědou,
vázali
uzly,
sestavovali
požární útok, ale též se
trefovali do kuželek nebo
určovali ohně. O přestávce
před vyhodnocením si děti
jako každoročně užily hady.
Mohly
si
je
nejen
prohlédnout, ale i vzít do
náruče. Takže opět dopoledne
plné zážitků. Ale nejlepším
zážitkem jistě pro děti bylo
vyhodnocení závodů. Obě
družstva se umístila krásně.
Družstvo B se umístilo na 1.
místě a družstvo A na 2.
místě. Děti si za tento úspěch
užily
v pondělí
náležitě
oslavu. Tak jen tak dál, „šikulové“…
Miroslava Štancová

Fotbal – žáci
24. ledna byla děvčata z našeho mužstva pozvána k
přátelskému utkání do Dobrovíze, která je střediskem
kladenské dívčí kopané. Jejich trenér jezdí po kladenském
okrese a vyhledává talentovaná děvčata do jejich oddílu a u nás je jich opravdu
dost.
Zápas začal v 17 hodin a bylo pro ně a naše trenéry velkým překvapením,
když naše dívky ( notně posílené Tomášem Holubem v brance) po
vyčerpávajícím boji a díky třem gólům Káti Lapáčkové, zvítězily 3:2.
Tímto začala spolupráce s Dobrovízským týmem. Každý pátek v podvečer
jezdí děvčata k nim na tréninky. V jejich barvách se zúčastnila silně obsazeného
turnaje ( Slavia Praha, Dukla Praha) v Mělníce. S naší pomocí Dobrovíz
oslavovala druhé a čtvrté místo.
Gratulujeme jim a držíme palce.
Organizačně:
Žádáme tímto rodiče nebo hráče SK Stehelčeves o pomoc při pátečním
trénování na hřišti. Tento den chodí jen jeden trenér a dětí se schází cca 17 . Kdo
máte zájem obraťte se na trenéry dětí. K zastihnutí jsou ve středu a čtvrtek
podvečer na sále KD.
Odkaz na webové stránky: www.rajce.net (fotbal Stehelčeves děti)
Pozvánka: Dovolujeme si vás pozvat na valnou hromadu SK Stehelčeves,
která se koná 16. března na sále KD ve Stehelčevsi. Valná hromada je
veřejná, čas upřesníme.

V měsíci březnu slaví:
Diviš Jaromír

1.3.

70 let

Srdečně blahopřejeme!

Upozorňujeme:
Upozorňujeme všechny občany, že se opět budou v naší obci konat Velikonoční
trhy a to v sobotu12.4. od 9.00 hodin. Více informací v dubnovém zpravodaji.

NAŠE DĚTI V KONGU
Jací jsou Konžané ?
V minulém čísle zpravodaje jsme jezdili po cestách a necestách kraje BasCongo (=dolní tok řeky Kongo). Dnes vás nechám nahlédnout do života tamních
lidí.
Jak jsem již psala v prvním příspěvku, DR Kongo má 75,5 milionů obyvatel.
Ti se dělí asi do 200 různých etnik, proto je těžké mluvit o nějakém jednotném
konžském národě. Různé kmeny zde spolu žijí jen proto, že jejich území kdysi
sjednotili evropští kolonizátoři. Jinak toho moc společného vlastně nemají. Snad
jen oficiální jazyk – francouzštinu, kterou také zdědili po svých belgických
kolonizátorech nebo lingálštinu, kterou se v letech své diktatury (1965-1997)
snažil co nejvíce rozšířit maršál Mobutu. Z těchto důvodů nemohu pravdivě
tvrdit, že vám dnes povím něco o Konžanech obecně. O těch mohou mluvit snad
jen statistiky. Budu vám vyprávět především o lidech z kraje Bas-Congo, a to
hlavně o těch, které jsme osobně poznali. I když tito lidé mají společné zvyky a
způsob života, nerada bych je všechny házela do jednoho pytle. Vždyť i mnozí z
nás by se těžko rozpoznávali v popisu typického Čecha. Proto také berte mé
vyprávění s rezervou. Nejde o svatosvatou pravdu, ale o mou osobní zkušenost a
můj pohled na ni.
V kraji Bas-Congo mluví lidé především různými nářečími jazyka kikongo.
Sirotčinec, kde jsme strávili několik dní leží na území obývaném kmenem
Yombe [čti jombe] a nazývaném Mayombe. Zde se používá nářečí kikonga
zvané kiyombe. Pro Konžany je ale typické přirozené přecházení z jednoho
jazyka do druhého. Větu začnou v kikongu, pak přejdou do lingálštiny a když si
na potřebný výraz vzpomenou ve francouzštině, dokončí svůj projev
francouzsky. Naším prvním slovem v kikongu, které se nám nezapomenutelně
vrylo do paměti, bylo slovo « mundele », což znamená běloch nebo běloši.
Pokřikovaly ho na nás mávající děti už při cestě z Kinshasy do Bomy. Ani
nevím, jak nás v té rychlosti, jakou jsme vesnicemi někdy projížděli, mohly za
okýnky auta vidět. Ale běloch je v těchto končinách nedostatkovým zbožím,
proto si ho každý hned všimne. Kromě toho tu všechny « mundele » považují za
velké boháče, a proto se na nich snaží aspoň něco vyloudit. My jsme těmto
výzvám jakožto nezkušení nováčci zpočátku nerozuměli. Nevěděli jsme, proč
nám známý Jeana-Martina hned po příletu na letiště popisoval svůj perný den
nebo proč nám kněz z Loangu (vesnice, kde se nachází námi podporovaný
sirotčinec) popisoval svou strastiplnou cestu z několik kilometrů vzdálené fary
na mši do vesnice. Až asi po týdnu se nám Jean-Martin svěřil, že tomuto svému
spolubratru musel dát aspoň 10 dolarů jako almužnu, když odmítl, aby mu
« jeho běloši » zaplatili novou motorku. Lidé mu prostě naznačovali, že by se
měl podělit o všechny ty peníze a cennosti, které mu « mundele » přivezli.

Toto chování lidí bylo také
důvodem, proč se nás náš přítel JeanMartin někdy snažil stranit jejich
společnosti. Takovéto « žebrání » je ale
u Konžanů běžné. Stále si mezi sebou
něco půjčují a obdarovávají se malými
dárky v podobě peněz nebo jídla. Na to,
že velká část z nich často neví, co
budou druhého dne jíst, jsou to lidé
velmi štědří. To je také mnohdy
zachraňuje. Když už nemají vůbec nic,
objeví se někdo a podaruje je třeba jedním kuřetem nebo pytlíkem rýže. To jsou
také zdroje, z nichž naše děti v sirotčinci žijí. - Vždy se nakonec někdo smiluje.
Jak jsem psala již dříve, je konžská populace velmi mladá. Po příjezdu ze
stárnoucí Evropy to člověku bije do očí. Všude, kde se objevíte, vás obklopí
zástup dětí. Průměrně má totiž jedna Konžanka zhruba 5 dětí. To mění i náladu v
celé společnosti. Přestože jsou tu lidé velmi chudí (boháčů je jen hrstka a střední
třída tu v podstatě neexistuje), vládne tu veselí a humor a člověk tu cítí naději v
budoucnost, která nám v Evropě chybí. Lidé rádi zpívají a tanec mají, jak se
říká, v krvi. I při mších se tu všichni, včetně kněží, pohupují v rytmu tradičních
zpěvů a zvuku afrických bubínků. Ve městech se zase dlouho do noci ozývá z
barů a restaurací hudba křičících televizorů a rádií.- Konžané prostě nemají rádi
ticho. To, co ale rádi mají, je hezké oblečení. Ve všední dny na sobě nosí
obyčejné, často i potrhané a špatně vyprané šaty. (Není se čemu divit, když
vidíme, kde všude se prádlo pere nebo suší.) V neděli nebo o svátcích ale všichni
vyrukují s nádhernými tradičními kostýmy plnými pestrých barev. Jak nám
potvrdila jedna krásně oblečená a načesaná novinářka : « Stačí, když 2-3 dny
moc nejím a místo toho si nechám udělat ke svým šatům hezký účes. » - Takže
už víme, že ta krása něco to stojí.
Jsou-li slavnostní dny plné zpěvu a tance, jsou ty
všední plné těžké práce. 80% venkovanů se živí jen
prací na svých malých políčkách. Již brzy ráno
opouštějí své domovy, aby mohli po několika
kilometrech chůze obdělat své políčko, sklidit něco z
úrody a nasbírat v lese dřevo na oheň k přípravě jídla.
A pak se s tímto nákladem na hlavě vydávají na stejně
dlouhou cestu zpět. Nošení věcí na hlavě je pro
Afričany typické. Kvůli špatným cestám by se s
taháním nějakého vozíku, který navíc ani nemají,
hodně nadřeli. Proto je nejjednodušší dát vše na hlavu
(ženy k tomu ještě dítě na záda) a jít.
Ve městech se lidé živí hlavně prodejem. I když
mají i jiné zaměstnání (a takových moc není), plat jim nestačí ani na pokrytí těch
nejzákladnějších potřeb svých početných rodin. Proto každá rodina vlastní malý
obchůdek, kde prodává, co se dá. Otevřeno je v podstatě non-stop, protože i
jedny o půlnoci prodané ponožky mohou pomoct zajistit trochu jídla na další
den.

Nechci však Konžany idealizovat. Nejsou to jen tvrdě pracující dobří lidé.
Stejně jako v každém člověku i u nich najdeme světlé i stinné stránky. Ani my
nejsme (jak si to o nás Konžané myslí) jen svatí misionáři, kteří se za ně obětují,
či naopak jen bezcitní kolonizátoři, kteří jich využívají pro své obohacení. Vedle
tvrdě pracujících lidí tu najdeme i ty, kteří čekají, až jim vše spadne z nebe do
klína nebo až jim to přinesou na zlatém talíři bohatí « mundele ». Takoví lidé
často ostatním závidí i to málo, co si tvrdou prací vydělají. Z nečinnosti se tyto
lidi snaží vytrhnout hlavně katoličtí kněží. Katolická církev tu totiž zastává roli
státu. Proto také kněží kromě teologie studují i medicínu, právo, ekonomii a
další obory potřebné k tomu, aby zlepšili životní podmínky svých farníků.
Přestože nejsou placeni a žijí jen z darů, jsou to právě oni, kdo se snaží posouvat
společnost kupředu. Stát a bohatá vládnoucí vrstva jsou v Kongu snad jen k
tomu, aby vybíraly mýtné na silnicích, které neexistují a pomáhaly bujet korupci
na všech možných úrovních. Za každé potřebné potvrzení totiž musíte uplatit
nějakého úředníka či policistu. I za vydání vysvědčení žádají učitelé po dětech
malý úplatek.
Velkým problémem je hlavně ve městech rozšířená kriminalita, která
pramení ze všeobecné chudoby. Vždyť jen v Kinshase najdeme více než 20 000
dětí ulice. Proto jsou Konžané vůči sobě velmi podezřívaví a nesdělují o sobě
žádné informace těm, které dobře neznají. I my jsme si na to museli zvyknout,
přestože se nám to při srdečných rozhovorech zdálo často hodně nepřirozené. A všichni tito lidé - dobří i zlí jsou silně věřící. Když jsme Jeanu-Martinovi
řekli, že máme u nás doma nevěřící přátele, zeptal se nás : « A jak se tito
nevěřící lidé modlí ? » Pochopili jsme, že slovo ateista tu vůbec neznají. Tady
všichni věří, i když podle své víry příliš nežijí. - A to i přesto, že tu mají
nějakého kněze nebo kazatele téměř na každém rohu. Jak to krásně vystihl JeanMartin : « Čím víc kazatelů, tím víc hříšníků. »
Opusťme teď africký svět a vraťme se do toho našeho. - Ale s vědomím, že
není jediný a že náš pohled na život také není jediný. Jinde žijí jinak než my jiní
lidé. Buďme vděční za to, že se díky bohu tyto světy aspoň někdy setkají,
abychom si uvědomili, co je vlastně v životě důležité.
Hezký březen přeje Markéta Debroise

Inzerce:
Nabídka prodeje nebo pronájmu pozemku
Nabízím k prodeji nebo k pronájmu, pozemek v k.ú. Stehelčeves č. parc. 556,
výměra 3228m2.
Telefon +420 777 713 191,
e-mail: jn@jannes-holding.cz.

Z obecní kroniky:
Tentokrát bych chtěla ukázat historii obce z trochu jiné strany. Lidé se chtěli
odreagovat od svých starostí a problémů života, jejich možnosti však byly velmi
omezené, přesto, anebo právě proto k sobě měli blíž než my dnes. Často se
scházeli po večer na přástkách, pořádali divadelní představení a zábavy, veřejné
schůze a setkání. Nescházeli se však tak, že by si řekli tak zase zítra či za týden,
ale tvořili pozvánky ke všem možným setkáním a příležitostem. Některé byly
opravdu nápadité a já bych Vám několik takových chtěla ukázat.
Ples Sokola rok 1920

Pozvánka na večírek z roku 1918

1.Hasičský ples po válce, rok 1946

Stejně nostalgicky, jako staré pozvánky na plesy a různá setkání, působí i
fotografie z dávných divadelních her, sehraných stehelčevskými divadelním
spolkem, zde pánové Vandírek a Řánek ve hře
Vojnarka od A. Jiráska. Hra byla uvedena v říjnu
1944.
Ještě starším nahlédnutím do činnosti dramatického
spolku je druhý snímek z roku 1920, kdy v březnu
byla uvedena pohádka Zlatá nit.

No a do třetice hra J. H.
Týneckého „Sestřičky u
sv. panny Kláry“
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