STEHELČEVSKÝ

ZPRAVODAJ
11/2014
Listopad

Jak jistě všichni víme, v říjnu proběhly volby do zastupitelstev
obcí. Ze tří uskupení, která kandidovala do zastupitelstva naší obce,
získalo mandát těchto 7 občanů:
Pro Stehelčeves:
Vagenknechtová Petra Bc.

50 hlasů

Za rozvoj obce Stehelčeves:
Štancová Jaroslava
Tlacháč Petr
Svoboda Martin
Schrőderová Světlana
Mytych Tomáš

166 hlasů
160 hlasů
129 hlasů
123 hlasů
113 hlasů

Stehelčeves:
Ševčík Karel Ing.

60 hlasů

Ve středu 5. listopadu proběhne v naší obci ustavující zasedání
zastupitelstva a pak již začne Zastupitelstvo obce Stehelčeves pracovat
v tomto novém složení.
Děkujeme všem zastupitelům, kteří v naší obci pracovali
v minulém volebním období, neboť každý vykonal mnoho práce pro
obec a její občany, a těm, kteří ve své práci pokračují i všem novým
členům ZO přejeme hodně pracovního elánu, trpělivosti a úspěchů
v jejich nesnadné práci.

Zprávy z obecního úřadu
- Ustavující
zasedání
Zastupitelstva
obce
Stehelčeves se koná ve
středu 5. listopadu od
18.00 hodin v zasedací
místnosti OÚ.
- Zasedání
zastupitelstva
obce se koná ve středu
19.listopadu od 18.00
hodin v zasedací místnosti
OÚ.
- V tomto
měsíci
bude
MUDr. Jeřábek ordinovat
v naší obci v pondělí 10.a
24.listopadu, vždy od 8.00
hodin.
- Od měsíce listopadu bude
přes zimní období otevřen
sběrný
dvůr
pouze
v sobotu od 9.00 do 11.00
hodin.
- Svoz BIO odpadu bude
prodloužen do konce
měsíce listopadu. Svozy
proběhnou vždy v pátek, a
to 14. a 28.listopadu.
- V měsíci říjnu odevzdaly
Tetra pack obaly tyto děti:
Dragoun Vojtěch 1120 obalů
Donovalová Anna 704 obalů
Kmošek Pavel
662 obalů
Hrach Miroslav 273 obalů
Všem sběračům děkujeme a
posíláme již tradiční odměny.
- Příští svoz těchto obalů
proběhne v sobotu 22.
listopadu od 9.00 do 11.00

hodin ve sběrném dvoře
OÚ.
- Informace naší knihovny:
od 20. listopadu budou
v naší
knihovně
opět
k dispozici nové knihy
z výpůjčního
fondu
Středočeské knihovny.
- Ve čtvrtek 27.listopadu se
koná od 13.00 hodin
v naší knihovně školení „S
vyšší gramotností, k větší
jistotě“. Toto školení je
zdarma pro všechny
občany,
kteří
jsou
v produktivním
věku.
Tématy tohoto školení je
finanční, spotřebitelská a
právní
gramotnost.
Školení je financováno
z fondů EU, po jeho
ukončení
obdržíte
certifikát o absolvování
tohoto projektu, který
můžete využít i ve svém
zaměstnání. Pokud máte o
toto školení zájem, můžete
se přihlásit na OÚ nebo
v místní knihovně.
Ve
čtvrtek
30.října
proběhlo toto školení již
jednou a mělo velký
úspěch.
Pan
lektor
opravdu
profesionálně
zodpověděl
všechny
dotazy
a
přítomným
poradil
i
s jejich
soukromými dotazy a
problémy.

Kulturní a sociální komise při OÚ ve Stehelčevsi
pořádá
již tradičně

Vánoční trhy
Trhy se konají v sobotu 29. listopadu od 9.00 do 16.00 hodin v sále
kulturního domu ve Stehelčevsi
Nakoupit zde můžete vánoční zboží, květiny, svíčky, šperky,
výrobky obyvatel Oázy v Lidicích, kalendáře, med, medovinu,
čerstvá vejce, nakládané zelí a mnoho jiného zboží.
V době trhů bude vystaven i velký háčkovaný Betlém

Soutěž: Klub šikovných rukou vypisuje 1. ročník soutěže pro všechny
zvídavé a zvědavé návštěvníky trhů.
Protože stejně jako v loňském roce, bude vystaven náš
háčkovaný Betlém, který se nám ale od loňské výstavy rozrostl,
vypisujeme soutěž. Ten kdo uhodne nejvíce věcí, které byly doplněny
od loňské výstavy, vyhraje krásného Andílka.
Kdo bude výstavu našeho Betlému sledovat každý rok, může postupně
vyhrát zajímavé ceny.
Pro letošní rok jsou ve hře tři Andělé pro ty, kdo se nejvíce přiblíží
k počtu nových objektů a figur.

Pozvánka pro všechny tvořivé ženy a dívky
Klub šikovných rukou zve všechny ženy a dívky, které si chtějí
vyrobit podzimní a posléze vánoční dekoraci, aby přišly na naše
setkání do místnosti obecní kroniky ve 2. patře budovy OÚ, kde vždy
ve čtvrtek, počínaje 6.11., nabízíme možnost vyrobit si své dekorace.
Scházíme se každý čtvrtek až do vánoc, vždy od 18.00 hodin.
Těšíme se na vás
na všechny.

V měsíci listopadu slaví:
Krupička Zbyněk
Koráb Alexandr

21.11.
30.11.

60 let
50 let

Srdečně blahopřejeme!

Co vařily naše babičky:
Nepravé buchty
Nakrájíme veku na plátky, rozděláme tvaroh s cukrem, vejcem a
citronovou kůrou. Dva plátky tvarohem spojíme, obalíme ve
strouhance, rozšlehaném vejci (řídké těstíčko) a smažíme na oleji.
Horké obalíme v cukru s vanilkou a skořicí.
Chudý prejt
Uvaříme kroupy, zpěníme cibuli, osmažíme na ní na kolečka
nakrájený párek nebo klobásu. Smícháme s kroupami, přidáme
lisovaný česnek (hodně), pepř, tymián, pálivou papriku. Jíme teplé i
studené s hořčicí a křenem. Příloha: salát z kyselého zelí.

Memoriál J. Haška a M.
Thota
V sobotu 27. 9. 2014 se děti
zúčastnily
závodů
v Lidicích
v požárním útoku.
Z 9 družstev získaly 1. místo
s časem 29,09 sekund.

Gratulujeme!!!

Tak už zase závodíme – tentokrát v hasičských
disciplínách. Na trase dlouhé 2 km se děti utkaly se samou
„hasičinou“. Určovaly topografické značky, reálné

předměty, střílely úspěšně ze vzduchovky, poskytovaly
první pomoc, vázaly uzle, ručkovaly, určovaly, čím se co
hasí a orientovaly mapu podle buzoly. Ke správně
splněným disciplínám se také samozřejmě počítal čas, za
který celou trasu uběhly. Snažily se moc a jejich snaha
přinesla ovoce. Poprvé se podařilo dětem přivést 1. místo
z těchto závodů. A zaslouženě.
Moc gratulujeme!!!

Výborová schůze SDH ve Stehelčevsi se koná v neděli 2.listopadu
od 9.00 v hasičském klubu. Účast všech členů nutná.

SK Stehelčeves
Zprávy z fotbalu:
Vážení přátelé fotbalu, rádi bychom vás informovali o aktivitách
mládežnické kopané ve Stehelčevsi. V nastávajícím ročníku 2014-2015
jsme naše mladé fotbalisty přihlásili do tří soutěží. Mladší přípravka, starší
přípravka a mladší žáci.
Přípravu
na
sezónu
jsme
zahájili společným
soustředěním ve
Štědroníně (17. 24.
8.
2014)
nedaleko Písku.
Trénovali
jsme
třífázově, děti se
zdokonalovaly v
herní činnosti a
fyzické kondici.
Všichni
plnili
tréninkový
program na sto
procent a tím nás potěšili. Byly sehrány 4 zápasy s prvoligovým týmem
dívčí házené z Písku. Utkání
byla vyrovnaná, jednou jsme i
zvítězili. V polovině týdne
jsme si udělali výlet na
hrad Zvíkov,
který
je
nedaleko. Na zpáteční cestu
jsme se vydali parníkem.
Plavbu
jsme
pojali
v
pirátském duchu a moc jsme
si to užili. Děkujeme paní
Komínkové za pirátské šátky.
Ve volném čase jsme si užili
spoustu zábavy a legrace, společně jsme oslavili narozeniny Tadeáše
Rejdíka, zacvičili si aerobik za podpory i pánů trenérů a relaxovali u
bazénu.
Na závěr soustředění jsme pro děti připravili večerní bojovku,

maškarní a rozloučení u táboráku,
kde jsme si opekli špekáčky a
zazpívali při kytaře.
Po návratu jsme byli zvědaví
jak děti natrénovaly a proto jsme
domluvili víkendový přátelský
turnaj v Beňově u Přerova kam nás
dopravil Jakub Kořínek autobusem.
Na
cestu
jsme se vydali 30. srpna v 7:00 ráno za podpory
rodičů, prarodičů a přátel fotbalu. Atmosféra
byla úžasná po celou dobu turnaje. Čekalo na
nás výborné zázemí ze strany pořadatelů,
strava, ubytování a nocleh v sokolovně. Z
tohoto turnaje jsme si přivezli 2 poháry, které
máme vystavené v naší klubovně. Ani dospěláci nezaháleli, celý turnaj byl
zakončen utkáním právě mezi nimi. Naši rodiče vyhráli.
Sezóna 2014/2015
Nyní nám nastal kolotoč zápasů a tréninků. Děti hrají fotbal téměř denně.
První utkání jsme sehráli s Kačicí a vyhráli 2 : 1. Pevně věřím, že v tomto
duchu budeme i nadále pokračovat.
Poděkování:
Děkujeme p. Mullerové, Dobešové a Lapáčkové za informace o akcích
školy a komise pro děti a mládež. Díky tomuto můžeme včas odložit nebo
přesunout naše zápasy. Dále děkujeme všem rodičům, kteří nám pomáhají
s dopravou na zápasy.
Poděkování patří i všem sponzorům. Děkujeme!!!

Zákolanská liga
Na závěr fotbalové sezóny se velmi dařilo našim nejmenším
( předškolní věk), kteří sehráli v sobotu 18. října turnajové utkání v
Zákolanech.
Ze třech zápasů 2x zvítězili a 1 prohráli. Gratulujeme a přejeme
jim i nadále hodně úspěchů.
Dalším velkým úspěchem je pro nás nominace Katky Lapáčkové
a Viktorie Rejdíkové do dívčího ligového týmu Dobrovíze. V neděli
19. října sehrály svůj první ligový zápas. Přejeme jim hodně
úspěšných zápasů v novém působišti.

Spisovatelé podle abecedy, aneb co také najdete v naší knihovně…

Jarmila Glazarová (7.září 1901, Malá Skála u
Turnova – 20. února 1977, Praha)
Jarmila Glazarová byla prozaička a publicistka.
Otec Jarmily Glazarové byl správcem velkostatku.
Když bylo Glazarové osm let, rodina se
přestěhovala do Prahy. Zde v roce 1916 zemřela
matka a po přestěhování do Hořic v dalším roce, i otec. Ve svých
šestnácti letech nalezla Jarmila Glazarová spolu se svojí sestrou
útočiště v internátní hospodářské škole v Klimkovicích ve Slezsku.
Glazarová se po absolvování této školy v roce 1922 provdala za
lékaře staršího o 29 let. Se svým mužem žila v Klimkovicích až do
jeho smrti v roce 1934. Poté se odstěhovala opět do Prahy, kde
pracovala jako úřednice.
Úspěch první knihy přivedl Jarmilu Glazarovou na dráhu
spisovatelky. Po 2. světové válce byla více veřejně i politicky činná.
Soustředila se na publicistiku, hodně cestovala a své dojmy
ztvárňovala v cestopisech a reportážích. Často také pobývala ve svém
rodišti. Přispívala do řady časopisů a novin - Lidové noviny, Rudé
právo, Tvorba, Literární noviny, Plamen aj. Glazarové tvorbu je
možné zařadit mezi regionální prózu Slezska a Beskyd, v níž popisuje
historii svého manželství a tragické osudy jiných žen. Na jejím díle je
zajímavé, že jeho převážná část vznikla mezi lety 1936-1940.
Ve fondu knihovny jsou:
 Advent
 Vlčí jáma
 Ani dálka, ani cizina
 Dnes a zítra
 Roky v kruhu

Z kroniky školy (pokračování)

Pomocná činnost školy:
I ve druhém roce válečném
zúčastňuje se škola oněch
opatření, jež
nutná jsou
k zabezpečení
hrdinských
obránců vlasti, k omezení a
zmírnění bídy a pro dobro
všeobecné. Každý koná svou
povinnost dle toho, jak mu
poměry dovolují a třebas
výsledky nejsou vždy úměrny
ohromné potřebě, přece možno
se utěšovati tím, že i „Vdovin
groš“ má svou velkou cenu a že
nabylo zatvrzele odmítáno.
Když
pomoci
se
bylo
dožadováno.
I škola naše uplatňovala se dle
možnosti
v této
pomocné
činnosti a lze tu zaznamenati,
jak následuje:
Válečné půjčky: Na třetí
válečnou půjčku upsali a složili
– řídící učitel B. Kuchař 1.000K
učitel F. Peták 100 K, žactvo
200 K. Úhrnem 1.300 K
Na čtvrtou válečnou půjčku
upsali a složili:
Řídící učitel B. Kuchař 400K,
ind. uč. L. Kuchařová 200K,
učitel F. Petrák 100K, učitel F.
Plecháč 100K, žáci 500K. –
Úhrnem 1.300K.
Sbírky
vlny
a
kaučuku
vykonány byly dvě. Žáci chodili
dům od domu a vyprošovali

nepotřebné části oděvní a
podobné předměty. Sbírky
celkem byly úspěšné a získáno
byla při první sbírce dne 29.září
1915 120 kg částí oděvních a 5
kg kaučuku, při druhé sbírce
dne 17.června 1916 90 kg
různých tkanin a 2,5 kg
kaučuku. Úhrnem tedy 210 kg
různých tkanin a 7 a půl kg
kaučuku.
Pro Červený kříž:
Členské příspěvky – řídící učitel
a ostatní členové 12K, žactvo
4K80h, místní školní rada
4K80h.
Ve dnech od 30.dubna do
7.května 1916 sbíraly žákyně
dům od domu a sebraly 100K,
mimo to prodávaly odznaky a
za 200 kusů utržily 40K.
Úhrnem odevzdáno 161K60h.
Sbírky pro Zemskou komisi:
Všeobecnou sbírku po obci pro
vdovy a sirotky po padlých
vojínech provedly žákyně dne
5.prosince 1915 a získaly
90K46h, haléřové sbírky žactva
ve škole vynesly 44K48h.
Úhrnem odevzdáno 134K94h.
Vojínům v poli upletly žákyně
3. a 4. Třídy 28 párů ponožek a
14 párů rukávníků nákladem
místní školní rady 47K20h.
Mimo to řídící učitel zakoupil
20 párů ponožek, takže v měsíci

prosinci 1915 rozdáno bylo
činným vojínům 48 párů
ponožek a 14 párů rukávníků.
Sbírka ostružin:
Ostružinového listí sebralo
žactvo v lesech rapických as 40
kg, po usušení zasláno firmě V.
Adler – Oberlaa na výrobu
náhradního čaje. Sušeného bylo
8 kg.
Zelenina vojenské nemocnici na
Kladně:
Sbírka
ovocných
konzerv
k tomuto
účelu
výsledku
neměla, proto usneslo se obecní
zastupitelstvo
zakoupiti
zeleninu a zasláno bylo 12 kg
mrkve, 25 kg cibule a 20 kg
jablek.
Cvičení náboženská
Náboženství
vyučoval
ve
školním roce 1916 ve třídě I.
řídící učitel, ve třídách II., III.,
IV. důstojný pán farář rapický
Václav Brabec, a to ve 2. a 3.
třídě zdarma, ve 4.třídě za
odměnu, mimo níž i cestné se
vyplácí. V měsíci květnu 1916
bylo mimo I.třídy vyučování
náboženství omezeno, jelikož
učitel náboženství shora psaný
jmenován byl vikářem pro
vikariát kladenský a vykonával
v tomto měsíci prohlídky sobě
přikázaných far a škol.
U svaté zpovědi a přijímání
bylo žactvo III. a IV.třídy
Docházka do kostela v neděli a

svátky, účast na prosebných
průvodech a o Božím Těle,
oslava dne svatého Aloisia byla
obvyklá.
Učitelstvo:
Členové sboru jsou:
Bohumil Kuchař – řídící učitel
a třídní učitel I.a II. třídy.
František Plecháč – d. učitel
I.třídy, nevyučoval po celý rok
vykonávaje
službu
domobraneckou jako desátník –
písař u c. k. vojenského soudu
nejprve
v Noworadomsku,
později v Koňsku v ruském
Polsku.
Josef Podrázský, d. učitel 2.
Třídy, nevyučoval po celý rok,
byl zajat roku 1915 u Sokalu a
jsa pro školu vůbec nezvěstný.
Oldřich Kříž – zat. učitel II.
třídy, nevyučoval po celý rok,
vykonával
službu
domobraneckou
v Plzenci,
částečně i ve Šťáhlavech a
Přešticích.
František Peták – definitivní
učitel
II.třídy,
učil
zde
výpomocně po celý rok a byl
třídním učitelem III. a IV. třídy.
Industriální učitelkou jest paní
L. Kuchařová, jež vyučovala
ve 3 odděleních do 31.12.1915
po 9, od 1.1.1916 po 10
hodinách týdenních.
Třídní učitelé ve školním
roce 1915/1916 byli tedy zase
jen dva a mimo práci školní

pověřen byl řídící učitel po celý
rok vydáváním a účtováním
různých poukazů na potraviny
(chléb, mouka, cukr, káva
apod.), povolení na mletí,
počítáním zásob apod., což vše
mnoho času vyžadovalo a bylo
časem hodně svízelné.
Příjmy služební vzdor
stále stoupající drahot, jež
mnohdy dosáhla výše až
neuvěřitelné,
valně
se
nezměnily a povoleno bylo
jakési zlepšení příjmů mladšího
zatímního
učitelstva,
započítávání
zatímního
příplatku do penze (všemu
učitelstvu velmi cenné) a od
1.ledna 1916 přiznáno všemu
učitelstvu zvýšení zatímního
příplatku o 1/9. Toto zvýšení
činí měsíčně u řídícího učitele
B. Kuchaře 6K 66h, ind.
učitelky L. Kuchařové 1K 96h,
učitelů F. Plecháče a O. Kříže
po
3K
33h.
Učitelům
domobrancům vypláceno bylo
služebné bez omezení mimo
Jos. Podrázského, poněvadž
tento jest v zajetí.
František Peták uznán
5.6.1916 způsobilým ku službě
domobranecké, nástup odložen
na den 15.2.1917.

L. Kuchařová c. k. o.
školské
rady
z 11.11.1915
obdržela od 1.1.1916 zvýšení
odměny za 4 hodinu týdenní ve
4.třídě.
Vyučování: V úředních spisech
apod. zachován byl charakter
školy čtyřtřídní, jinak však bylo
nutno přizpůsobiti se daným
poměrům a dle toho se zaříditi.
Veškeré žactvo rozděleno bylo
na tři skupiny to:
Skupina I. – žáci 1.a 2. školního
roku, třídní učitel B.Kuchař
Skupina II. – žáci 3.a 4.
školního roku, třídní učitel
F.Peták
Skupina III. – žáci 5.-8.
školního roku, třídní učitel
F.Peták
Ve II. a III. vyučoval řídící
učitel čtení po dvou hodinách
týdenních.
Náboženství
a
ženským
ručním
pracím
zachována byla doba učební.
Vyučováno bylo v I. skupině
celodenně, ve II. a III. skupině
střídavě
polodenně
se
zachováním prázdných půldní
středečních a sobotních. Počet
úloh bylo nutno omeziti na
polovinu. Počínaje školním
rokem 1916 počalo se vyučovati
na základě nových osnov
učebných.
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