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ZPRAVODAJ
4/2015

Když duben laškuje, bývá mnoho sena a obilí.
Duben
Než jsme se nadáli, máme tu jaro v plném proudu, sluníčko svítí
a my se snažíme využít každé chvilky, abychom si ho užili. Ale
příchod jarního počasí vítáme také proto, že v těchto dnech začínají
práce na budově naší školy.
Během tohoto roku proběhnou práce na nástavbě a půdní vestavbě
budovy školy a současně s touto akcí budou vyměněna i okna a celá
budova zateplena.
To se nedá všechno udělat v době prázdnin, proto musejí práce začít
již nyní. To přinese řadu problémů nejen zaměstnancům školy, ale i
rodičům a dalším občanům. Proto bychom vás chtěli požádat o
dodržování zásad bezpečnosti, pokud se budete muset pohybovat
kolem budovy školy. Samozřejmě je zajištěn dozor na stavbě a práce
budou probíhat tak, aby v době, kdy se budou v budově pohybovat
děti, nebyla jejich bezpečnost ohrožena. Přesto je třeba zvýšené
opatrnosti, aby děti, které jsou od přírody zvědavé, nechodily tam, kde
by jim mohlo hrozit nebezpečí.

Takto naše škola již dlouho vypadat nebude!

Usnesení
ze
zasedání
zastupitelstva
obce
dne
18.3.2015
1. Zastupitelstvo obce souhlasí
s rozpočtovým opatřením č. 2. a
berou na vědomí opravu
schváleného rozpočtu.
2. Zastupitelstvo obce souhlasí
s uzavřením příkazní smlouvy
s firmou Prisvich s.r.o. na
pořízení „Zprávy o uplatňování
územního plánu Stehelčevsi
v uplynulém období od jeho
vydání dne 17. 2. 2010“.
3. Zastupitelstvo obce odkládá
rozhodnutí
o
podepsání
smlouvy s p. Kotoučkovou na
příští jednání.
4. Zastupitelstvo obce schvaluje
podání žádosti o dotaci na akci „
Nákup výzbroje a výstroje na
pro SDH Stehelčeves“ z
Programu
2015
pro
poskytování dotací z rozpočtu
Středočeského
kraje
ze
Středočeského Fondu podpory
dobrovolných hasičů a složek
IZS a závazek spolufinancování
akce/projektu v minimální výši
5% z celkových uznatelných
nákladů akce.
5. Obec Stehelčeves schvaluje
podání žádosti o dotaci na akci „
Stavební úpravy a půdní
vestavba Mateřské a Základní
školy Řánkova 87, Stehelčeves“
z Programu
2015 pro poskytování dotací z
rozpočtu Středočeského kraje ze

Středočeského Fondu rozvoje
obcí a měst a závazek
spolufinancování akce/projektu
v minimální výši 5% z
celkových uznatelných nákladů
akce.
6. Zastupitelstvo obce souhlasí
s dodatkem nájemní smlouvy
s Koloniálem
Večerka
a
pověřuje
starostku
obce
podpisem této smlouvy.
7. Zastupitelstvo obce souhlasí
s převodem
kanalizace
do
majetku společnosti VKM za
předpokladu, že KÚ vydá
souhlasné stanovisko k prodeji.
Zastupitelstvo obce pověřuje
starostku obce jednáním s KÚ
Středočeského kraje o převodu
kanalizace do majetku VKM.
Zprávy z obecního úřadu
- Dubnové
zasedání
zastupitelstva obce se
koná ve středu 15.4. od
18.00 hodin v zasedací
místnosti OÚ.
- V tomto
měsíci
bude
MUDr. Jeřábek ordinovat
v naší obci v pondělí 13. a
27. dubna, vždy od 8.00
hodin.
- V sobotu 11.4. od 9.00 do
12.00 hodin proběhne u
sběrného dvora OÚ sběr
nebezpečného odpadu.
Zde je možné likvidovat
pneumatiky, oleje, barvy
atd…

- Sběr plechovek od nápojů
a
hliníkových
obalů
proběhne v sobotu 18.
dubna od 9.00 do 11.00
hodin.
- Od měsíce dubna je opět
otevřen sběrný dvůr i
v pondělí a to od 16.00 do
18.00 hodin. Sobota od
9.00 do 11.00 zůstává
beze změny.
- Od měsíce dubna bude
opět
probíhat
svoz
hnědých nádob na BIO
odpad. Svoz bude opět
v pátek sudého týdne
v následujících termínech:
3.4., 17.4., 1.5., 15.5.,
29.5., 12.6., 26.6., 10.7.,
24.7., 7.8., 21.8., 4.9.,
18.9., 2.10., 16.10., a
30.10. 2015.
- Cena za svoz nádoby 140
l je 690,Kč, cena za
svoz nádoby na 240 l je
890,- Kč.
- Během měsíce dubna
proběhne další přednáška
z cyklu Kameraman na
cestách. Tentokrát bude o
Indii. Termín přednášky
bude opět včas oznámen.
- SDH Stehelčeves pořádá
v neděli 12.4.2015 Sběr
železného šrotu. Železný
odpad můžete dát před
svou nemovitost, hasiči
objedou celou obec. Kdo
potřebuje
pomoci
s těžkými a objemnými
kusy, může dát zprávu do

klubu SDH na koupališti
nebo zavolat na OÚ. Jeho
požadavek vyřídíme.
- V měsíci březnu odevzdal
hliníkové obaly pouze
jeden sběrač. Doufáme, že
příště to bude více.
Hrach Miroslav

3,9 kg

Děkujeme a posíláme již
tradiční odměnu.
- Upozorňujeme
všechny
majitele psů, že poplatek
za psa byl splatný do
31.3.2015. Pokud jste za
své psy dosud poplatek
neuhradili, neprodleně tak
učiňte.
- U vchodových dveří do
budovy OÚ je nově
instalován zvonek do
služebny
OP
a
do
kanceláře OÚ, aby se
občané v době, kdy je
budova zamčená, dovolali
OP a ti, kdo mají potíže
s chůzí do schodů, si
mohou
zazvonit
na
pracovnici OÚ, která
k nim sejde a jejich
požadavek
vyřídí
v přízemí budovy, aby
nemuseli s potížemi chodit
až do prvního patra.
Horní tlačítko zvonku je
do
služebny
Obecní
policie, dolní tlačítko je do
kanceláře Obecního úřadu.

Mikroregion údolí Lidického potoka
Mikroregion údolí Lidického potoka nabízí
všem organizátorům kulturních a společenských akcí v členských
obcích mikroregionu zveřejňování pozvánek na tyto akce na webu
www.mulp.cz.
Vaši pozvánku stačí zaslat na adresu info@mulp.cz a pozvánka bude
bezplatně zveřejněna.
Prezentujte svou práci v rámci mikroregionu a zajistěte si tak větší
účast návštěvníků na Vašich akcích.
Dále byl na webových stránkách mikroregionu spuštěn adresář firem,
který je určen pro prezentaci firem, podnikatelů a malých živnostníků,
kteří sídlí v členských obcích Mikroregionu údolí Lidického potoka.
Mikroregion tvoří tyto obce: Buštěhrad, Hřebeč, Stehelčeves, Velké
Přítočno, Malé Přítočno, Lidice, Makotřasy, Pletený Újezd, Dolany a
Číčovice. Patříte-li mezi ně a chtěli byste si sem přidat údaje o své
firmy či živnosti, můžete se přihlásit pomocí formuláře na webu
www.mulp.cz/firmy/. Prezentace je zdarma.
V úterý 19. května pořádá Mikroregion údolí Lidického potoka
autobusový zájezd na Svatou horu u Příbrami pro seniory
z členských obcí. Odjezd autobusu (mezi 8-9 hodinou) bude zajištěn
z každé obce. Upřesnění odjezdu bude včas doručeno všem
účastníkům zájezdu. Cena zájezdu je 100,-Kč/osobu. V ceně zájezdu
je zahrnut i oběd.
Přihlášky spolu s úhradou 100,-Kč je možné podat na OÚ v každé
obci, nejpozději však do 20. dubna 2015.

MAS Přemyslovské střední Čechy
Ke dni 13.3.2015 mohly organizace na území obce požádat o dotační
titul „Malý Přemyslovský měšec.“ Této možnosti využily z naší obce
čtyři organizace, je to SDH, SK, Klub šikovných rukou a Stanislava
Čopáková.
První tři žádosti uspěly, a tak jejich příjemcům blahopřejeme a
děkujeme za to, že svými akcemi zaujali hodnotící komisi, a tak i
v rámci MAS Přemyslovské střední Čechy reprezentují naši obec.
Tohoto grantu jsme se letos účastnili poprvé. Celkem bylo podáno 61
žádostí, z toho bylo podpořeno 35, z toho 3 z naší obce.

Fotbal na hřišti SK:
„A“
Sobota 4.4.
Sobota 11.4.
Sobota 25.4.

16.00
16.00
16.00

SK – Žižice
SK – Velvary „A“
SK - Pozdeň

Zprávy z fotbalu
•
Děkujeme všem sponzorům, kteří jakoukoli formou přispěli ke
zdárnému úspěchu sportovního plesu. Největší ocenění patří dětem,
které měly velký úspěch se svým vystoupením.
•
Jarní sezónu jsme začali přípravou a úklidem hřiště. Dne 21. a
22. března proběhlo na hřišti pracovní dopoledne, kterého se účastnily
děti v doprovodu svých rodičů a někteří hráči A mužstva. Společně
jsme vyhrabali starou trávu, natřeli lavičky a branky. Naši trenéři a
tatínkové pracovali na dostavbě kabin. Počasí se nám mimořádně
vydařilo a na závěr jsme si všichni společně opekli špekáčky a
pochutnali si na moc dobrém guláši od paní Donovalové.
•
Fotbalová sezóna nám již také začala. A mužstvo v přípravných
zápasech jednou zvítězilo a jednou remizovalo. Kvalitní zimní
příprava se promítla i do prvního soutěžního zápasu, kdy pod vedením
nového trenéra Pavla Donovala, zvitězili 6:2 nad Zichovcem. Další
domácí zápas bude 4. 4. od 16:30 se Žižicemi.
•
K dětem: mladší žáci začínají soutěž 30. března dohrávkou se
Slovanem Kladno. Vlastní soutěže žákům začnou v průběhu dubna.
Na hřišti SK Stehelčeves budou odehrány zápasy v pátek 17. 4. od
16:30 a v neděli 19. 4. od 14:00. Mladší žáci hrají 11. 4. v 10:15 s
Vinařicemi. Věříme v hojnou účast a podporu vás všech!!!
•
Nábor nových hráčů probíhá neustále v rámci tréninků to je po.,
st., pá. od 17:00.

Do Vraného pro dvojité vítězství
V sobotu 28. února se naše děti
vydaly na závody do Vraného.
Tentokrát jelo jedno družstvo
mladších a jedno družstvo starších
žáků. Disciplíny byly téměř všechny
hasičské – rozhoz a motání hadic na
čas, topografické značky, telefonní
čísla, zdravověda, hasicí přístroje
nebo zorientování mapy podle buzoly. Děti se snažily, co jim síly
stačily. Přihlížející příbuzní fandili a
všichni jsme drželi palce, abychom
se dobře umístili. Vyhlášení začalo
mladšími žáky a to od 9. místa.
Když už bylo vyhlášeno čtvrté
místo, věděli jsme, že budeme „na
bedně“. Třetí ani druhé to však
nebylo – 1. místo mladší žáci –
SDH Stehelčeves. A začalo vyhlašování
družstev starších žáků. Tam se začalo od
8. místa. A protože jsme dlouho starší
žáky neměli, přáli jsme si, aby se děti
umístily alespoň na půlce. Ale i tady
jsme byli velmi mile překvapeni. My,
rodiče a hlavně mladší kamarádi, jsme
drželi snad všechny palce na těle. A
vyplatilo se. Když přečetli třetí a druhé místo a my to nebyli, nastalo
obrovské jásání - 1. místo v kategorii starších žáků – SDH
Stehelčeves. Radost byla obrovská – přivést dvě první místa – to bylo
opravdu překvapení pro nás pro všechny a pro Lumíra nejhezčí dárek
k svátku. A co následovalo? No jako vždy, když jsou děti „na bedně“
– pořádná oslava a dva dorty k tomu.

Nábor do kolektivu mladých hasičů SDH Stehelčeves
se koná v úterý 7. 4. 2015 od 16.00 hodin v sále KD ve Stehelčevsi.
Věk dítěte - 4 roky dovršené nejpozději k 1. 9. 2015.

Komise pro děti, mládež a
sport ve Stehelčevsi
pořádá

pro děti i rodiče

Kreativní odpoledne
Budeme malovat vajíčka, vyrábět
zajíčky z papíru a další velikonoční
ozdoby

Dne 4. 4. 2015 od 1500 hodin v
KD
Chybět nebude ani občerstvení
S sebou vezměte: dobrou náladu

POZVÁNKA
na
10. ročník „APRÍLOVÉ VYJÍŽĎKY“
která se koná v sobotu 18. dubna od 14.00 hodin v „Panské
zahradě“.
Jízda na koních nebo v kočáře
Ukázka bojového umění MUSADO
Agility
Poníci plemene MINI HORSE
Přijďte spolu s námi a koňmi strávit příjemné odpoledne!

Kulturní a sociální komise obce Stehelčeves pořádá

PÁLENÍ
ČARODĚJNIC
aneb i letos letíme nad Stehelčevsí
Milé děti, rodiče, prarodiče, tetičky a strýčci máme pro Vás
připravenou čarodějnickou stezku zakončenou opékáním buřtů, klobás
vlastních či zakoupených.
Chybět nebude ani příjemná muzika v podání LOS HOSPODOS band
Sejdeme se

30. 4. 2015 v 17:00 u požární nádrže
Komise pro děti, mládež a sport obce Stehelčeves pořádá

Sportovní odpoledne
Pohyb a míč
1.5. 2015 od 14:00 na fotbalovém hřišti
Zveme děti malé, velké,
na sportovní odpoledne
plné míčů, kam jen dohlédnete.
Každý u nás vyhrává,
nikdo prohrou nestrádá.
Každé dítě zaměstnáme,
přijďte, ať se do hry dáme.

Pozvánka na výstavu obrazů – PRAHA
Břetislav Kostka bude v dubnu
a květnu vystavovat své obrazy
v Kladně na Sítné v Galerii
Kladno.
Během patnácti let je to jeho
čtvrtá výstava v Kladně.
Jeho Praha a malebná
zákoutí měla úspěch také v
Berouně, Ústí n/L.,
ve Františkových lázních a v
Praze.
Zadívejte se do obrazů, které
jako život, nemají přesně dané linie, kterým nechybí vůně květin,
veselé fasády a dokořán otevřená okna plná tajemství.

Tento měsíc slaví:
Hanuš Jiří

23.4.

65 let

Srdečně blahopřejeme!

Odešly navždy:
Vorlíčková Jana
Lávičková Květoslava

74 let
71 let

Inzerce:
UŠETŘÍTE
Z RODINNÉHO ROZPOČTU!
HYPOTÉKY – NÍZKÝ ÚROK!
na:
koupi domu, bytu, pozemku, vypořádání manželů,
dědiců, spoluvlastníků, výstavbu rodinného domu
NEBO NA REFINANCOVÁNÍ
Vašich současných hypoték
Také lze spojit více úvěrů do jednoho
Příklad:
Již od

Výše úvěru měs. splátka
300.000,- Kč
1.109,- Kč
600.000,- Kč
2.218,- Kč
1.000000,- Kč
3.696,- Kč
1.500000,- Kč
5.544,- Kč
i více …
Neplaťte zbytečně!

Nejlevnější pojištění – životní i úrazové pojištění, povinné
ručení, havarijní pojištění, pojištění nemovitostí a domácností,
pojištění a spoření pro děti, důchodové pojištění, penzijní
společnosti, pojištění odpovědnosti za škody, pojištění
odpovědnosti při výkonu zaměstnání…
NAŠIM KLIENTŮM DOVEDEME SNÍŽIT NÁKLADY AŽ O
50%.
Reality - zajistíme prodej a nákup Vaší nemovitosti
(RD, byty, chaty, chalupy, pozemky)
STAŇTE SE I VY NAŠÍM KLIENTEM!
IVA BĚLOUŠKOVÁ – FINANČNÍ SLUŽBY KLADNO
Mobil: 603 886 125
Hledáme nové kolegy na pozici hypoteční specialista

ČEZ Distribuce, a.s. oznamuje přerušení dodávky elektřiny v obci
Stehelčeves - ulice Taussigových, A. Kabátové, Velkova, Hlavní od
ulice V.Pokorného směr Buštěhrad, Čerpací stanice dne 16.4.2015 od
8:30 do 13:30 hodin.
Poděkování z knihovny
Obecní knihovna ve Stehelčevsi děkuje všem příznivcům za darované
knihy. Mnohé z Vašich darů nám doplnily knižní fond.
Zároveň chci požádat případné další dárce o předchozí domluvu nebo
zaslání seznamu knih na mailovou adresu stehelceves@volny.cz .
Některé knihy již v knihovně jsou, nebo nejsou vhodné k zařazení do
fondu.
Za pochopení děkuje Vaše knihovnice
GM
Vítání občánků
V sobotu 7.března jsme dopoledne v sále KD uvítali do naší obce tři
nové občánky. Tento rok to bylo již
druhé vítání dětí do naší obce. Jsme
rádi, že Stehelčeves těmito dětmi
mládne. V loňském roce jsme přivítali
při třech těchto akcích 15 dětí.
Děkujeme i všem dětem, které spolu
s námi vítají básničkou či písničkou
své mladší kamarády do života v naší
obci.
Dámská jízda
V sobotu 7.března se v sále KD ve Stehelčevsi konala u příležitosti
MDŽ první Dámská jízda. Naše ženy se sešly v sále KD, příjemně si
popovídaly při kávě či skleničce dobrého
vína, ochutnaly výborné zákusky a ta, která
pro sebe chtěla udělat i něco více, využila
služeb manikérky, pedikérky, kadeřnice či
masérky, které za příznivé ceny dělaly naše
ženy hezčími. A protože se tyto služby
našim ženám velmi zamlouvaly, rozhodli
jsme se, že nebudeme čekat až do příštího
března, ale takovéto odpoledne si zopakujeme co nejdříve.

S kameramanem na cestách – Amazonie
V pondělí 23.3.2015 od 18.00 jsme se již podruhé sešli v sále KD na
přednášce s kameramanem panem Danielem Vagenknechtem.
Tentokrát nám vyprávěl o svých cestách po Amazonii. Všichni jsme
poslouchali se zatajeným dechem o
zážitcích v deštném pralese, o zvycích
domorodců i chytání velkých ryb.
Obdivovali jsme kostru piraně, její ostré
zuby i lebku krokodýla. Některým
historkám jsme se s chutí zasmáli, při
jiných by bylo slyšet, kdyby upadl špendlík
na podlahu, jak jsme byli všichni napnuti.
Velký ohlas mělo i vyprávění o stravování členů výpravy a receptech
na úpravu rýže
na sto způsobů,
či spíše 100 x
rýže
s čímsi.
Ať už rybou,
krokodýlem či
opicí.
Rozhodně
návštěva této
přednášky stála
za to, a už se
těšíme na další,
tentokrát
o
Indii.
Velikonoční trhy
Poslední březnovou akcí v naší obci byly Velikonoční trhy. Naši
občané si mohli v KD koupit velikonoční dekorace, pečivo, zákusky,
vejce, zelí, květiny, ale i třeba košíky nebo
šperky.
Před
sálem
byl
stánek
s velikonočními sladkostmi a hlavně děti
ocenily i výborný trdelník a cukrovou vatu. I
tento den se vydařil a kupující i prodávající
byli opravdu spokojeni.

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

JUDr. František Kožík (16. 5. 1909 Uherský Brod
– 5. 4. 1997 Praha)
byl populární český spisovatel a esperantista, autor
historických a biografických románů, psal prózu,
poezii, dramata, rozhlasové hry, filmové scénáře,
operní libreta, literaturu pro děti a další. Rozsáhlá a
žánrově bohatá tvorba Františka Kožíka zahrnuje
přes sto knižních titulů. Bohatá fantazie, velká pohotovost a
kombinační schopnosti mu umožňovaly zpracovávat nejrůznější
témata i bez hlubšího poznání skutečností. Tvořil lehce, více rozumem
než citem. Měl sklon k dramatickému efektu a scénickému vidění
reality.
František Kožík se narodil v rodině soudce. Reálné gymnázium
studoval v rodném městě, dokončil ho v roce 1927 v Brně. Ve
vysokoškolských studií následoval svého otce a stal se v roce 1931
doktorem práv. Další dva roky studoval ještě na filozofické fakultě a
zároveň byl mimořádným posluchačem dramatické konzervatoře.
Do roku 1933 byl soudcovským čekatelem. Když skončil vojenskou
službu, nastoupil do rozhlasu v Brně a po třech letech odešel do Prahy
jako rozhlasový dramaturg, kde pracoval v letech 1941 až 1951.
Dvě desítky let působil František Kožík jako dramaturg Čs. filmu, dva
roky vyučoval na Divadelní fakultě AMU loutkářství.
Od roku 1975 jako penzista intenzivně pracoval na svých literárních
dílech.
Ve fondu knihovny jsou:









Největší z pierotů
Na dolinách svítá
Josef Mánes
Rytíř smutné postavy
Zákon věrných strážců
Po zarostlém chodníčku
Pouta věrnosti
Na křídle větrného mlýna















Jsem vánočnímu stromku podoben
Neklidné babí léto
Čas třešní
Cestou lásky
Blázny živí Bůh
Šavle a píseň
Město šťastných lásek
Bolestný a hrdinský život J. A. Komenského
Marathonský vítěz
Akrobatická řada
Normální obraz srdce
Vzpomínky
Cirkus u Tří slunečnic

Velikonoční recepty našich babiček
Mazanec
1 kg polohrubé mouky, 6 dkg droždí, 16 dkg cukru, 20 dkg másla, 4
žloutky, špetka soli, 3/8 l mléka, 10 dkg rozinek, mandle na ozdobu
Necháme vzejít kvásek, mezitím v míse utřeme máslo, cukr a žloutky,
přidáme mouku se solí, přilijeme kvásek a mléko, vmícháme nasekané
mandle s rozinkami. Těsto vypracujeme na pomoučeném vále a
necháme kynout (nejméně dvě hodiny na teplém místě). Vykynutý
mazanec ozdobíme mandlemi a potřeme rozšlehaným vajíčkem.
Pečeme cca 1 hodinu v předehřáté troubě.
Jidáše
1/2 kg polohrubé mouky, 50 g cukru, 2 žloutky, 70 g tuku, 20 g
droždí, mléko, sůl a vejce na potření.
Utřeme cukr s tukem a žloutky, přidáme špetku soli, mouku a
vykynutý kvásek. Zaděláme tužší těsto, které necháme vykynout. Pak
ho nakrájíme na kousky a vyválíme z něj tenké proužky. Stáčíme je do
spirály, potřeme vejcem a pečeme. Ještě teplé jidáše pomažeme
medem.

Z kroniky školy:
Jeho veličenstvo císař a král Karel I. nastoupil na trůn
Mladistvému nástupci Jeho Veličenstva císaře a krále Františka Josefa
I., vznešenému císaři a králi Karlu I. bylo osudem určeno dokončiti
světovou válku a obranu naší vlasti, a to se stane, jak všichni
přesvědčeni jsme a toho si vroucně přejeme, způsobem vítězným a
slávy plným.
V osvědčení nevývratné příchylnosti a oddanosti i věrnosti,
v uctivé a hluboce zakotvené lásce skládáme pokorný hold novému
panovníku, císaři a králi Karlu I. Ochranná ruka Božské Prozřetelnosti
nechť provází veškero konání a Jeho všechen život a táž milost Boží
budiž údělem i vznešené družky Jeho, naší nejmilostivější císařovny a
královny Zity!
Tisíce již velebí šlechetnost a dobrotivost Její, nyní, kdy se stala
vladařkou nad miliony srdcí, pomůže zajisté vznešenému choti plniti
onen velkolepý odkaz nezapomenutelného císaře a krále našeho
Františka Josefa I., vtělený v nehynoucí slova:“Vše pro dítě!“
Třetí válečný rok školní
Školní rok 1916/17 válkou počal, válkou se skončil. Hrůzy válečné
nepřestávají a vzácné slovo MÍR je stále pouhým zvukem bez
podstaty. Jsme obleženou pevností a na její hradby miliony nepřátel
útočí, hledajíce, jak do ní se dostati a ji zničiti. A je těch nepřátel řada
stále větší, z neutrálů a dosud neútočných pozorovatelů naší situace
stávají se obratem nepřátelé, a jest zázrakem celá obrana říše naší a
hrdinské činy slavného vojska a ukázněné chování všeho
obyvatelstva, jež trpělivě a oddaně strádá všemi bídami hrozné války
světové a jež tak nepřímo spolu bojuje na ochranu Nejjasnějšího rodu
panovnického ku zachování milované otčiny, pro blaho budoucích.
K četným nepřátelům staroslavné říše Habsburské přidali se
Američané, Číňané, různé jiné státy zámořské a jmenovitě krutý
nedostatek skoro všech potřeb životních. Však neklesá hrdinská mysl
slavných obránců vlasti, jako lvi bojují na všech stranách, odrážejí
útoky, na souši, na vodě, ve vzduchu životy své obětují. Jim náleží
věnec vavřínový, naše vděčnost neskonalá a uznání svědomité.
Hrdinskými svými skutky zprostili říši naši Rumunů, kteří lačně
vhrnuli se do Sedmihrad a podobně osvobodili i Halič a Bukovinu, tak

vkoncem třetího válečného roku prosta jest říše - mimo malou část
Tyrol a přímoří – nepřátel.
Však vzdor těmto nepopíratelným úspěchům našim, vzdor
ohromným ztrátám na životech a jmění svém, odmítají dosud
nepřátelé nabízenou ruku smírnou našeho Nejvznešenějšího
panovníka císaře a krále Karla I., Jenž od první chvíle Svého
nastoupení na trůn hledí všemožně zkrátit a ukončit strasti a bídy, jež
úžasné zápolení národů všemu lidstvu přineslo. Proti vůli své
nejšlechetnější jest nucen dále zápasiti za říši Svou, však ať
rozhodnuto bude o míru kdykoli a jakkoli, to nás blaží a ve všech
bědách sílí, že byl to náš nejvznešenější panovník a Jeho
Nejšlechetnější choť, kteří první zvednuli palmu míru a ze všech sil
Svých přičiňovali se o ukončení strašné války světové!
Počátek a ukončení školního roku
Jako v dobách míru bylo možno školní rok 1916/17 počíti
normálně dnem 16.září 1916 a ukončiti dnem 16.července 1917 a po
této stránce nedoznalo vyučování žádné újmy. I prázdniny mimořádné
byly omezeny na míru nejmenší, a je tu poznamenati 1.prodloužení
vánočních prázdnin o den 23.prosince a 2.a 3.ledna, 2.prázdno dne
21.června v den patrona dítek sv. Aloisia, třetí prázdno dne 7.října
jako v Sběrný den pro válečný pomocný den a 4.prázdno ve dnech
28., 30.listopadu a 2.prosince, kdy slouženo bylo requiem za Jeho
Veličenstvo zesnulého císaře Františka Josefa . Mimo to mělo prázdno
žactvo 1.2.školního roku každé druhé soboty, kdy řídící učitel
zaměstnán byl vydáváním chlebenek a jiných poukazů aprovizačních.
Prohlídka školy panem c.k.okresním školním inspektorem
Adolfem Rőhrigem vykonána býti nemohla, poněvadž týž měl na čas
přidělený i školní okres hořovický a mimo to jmenován byv členem
zemské školní rady, rozloučil se koncem roku 1916 s učitelstvem
zdejšího okresu srdečným přípisem, němž jmenovitě zdůraznil
vlastenecké smýšlení učitelstva a vlasteneckou výchovu mládeže.
Škole byl upřímným rádcem a přítelem a učitelstvo, pokud bylo mu
možno, podporoval v jeho přáních a žádostech. V kruté době válečné
vyznamenal se zvláště svou činností ve prospěch podniků
dobročinných a pomocných. Síly své zajisté i na novém svém
povýšeném místě uplatní ve prospěch české školy, k čemuž budiž mu
přáno hojně zdaru!
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