STEHELČEVSKÝ

ZPRAVODAJ
3/2015

Napadlý sníh březnový, oseníčku nehoví.

Březen
Jaro je již za dveřmi a my plánujeme, co všechno v letošním roce
stihneme. To platí i pro naši obec. A chceme toho stihnout opravdu
hodně. Ale to bude znamenat i některá omezení pro naše obyvatele.
Nejprve začneme zateplením a půdní vestavbou naší školy.
Protože jsme limitováni termínem dokončení stavby, práce začnou
brzy na jaře a tak budeme muset omezit provoz MŠ a ZŠ. Po dohodě
s ředitelkou školy budeme postupovat tak, aby zásah do vyučování byl
minimální, ale určitě bude nutný náhradní program na omezený počet
dnů. Rodiče budou vždy včas informováni.
Další omezení čeká obyvatele v lokalitě nové zástavby ve směru
na Prahu, kde bychom měli začít zhruba v druhé polovině roku
s výstavbou kanalizace. Aktuální informace opět budou včas
uveřejněny.
Ve stejné lokalitě chceme ještě v tomto roce vybudovat i dětské
hřiště, ale tam už omezení bude minimální.
A tak žádáme obyvatele o trpělivost, protože velké stavby
přinášejí
i
některé
problémy,
ale
po
ukončení těchto projektů
budeme
mít
vlastně
všechny velké stavby
hotové a my se budeme
moci věnovat chodníkům
a komunikacím i výsadbě
tolik potřebné zeleně.

Usnesení ze zasedání
zastupitelstva obce dne
18.2.2015
1. Zastupitelstvo obce souhlasí
s uzavřením
Smlouvy
o
smlouvě budoucí o zřízení
věcného břemene a právu
stavby s firmou ČEZ č. IV-126018283/VB/01
pro
p.p.č.
459/1.
2. Zastupitelstvo obce souhlasí
s výpovědí
smlouvy
firmě
EPROCON s.r.o.
3.
Zastupitelstvo
obce
nesouhlasí s uzavřením smlouvy
s firmou DOTAMADE s.r.o.
4. Zastupitelstvo obce souhlasí
s pronájmem části pozemku p.č.
21/1 majitelům domu čp. 63 za
cenu 5 Kč/m2/rok.
5. Zastupitelstvo obce souhlasí
s přijetím dotace na výstavbu
kanalizace v části obce s novou
zástavbou směrem na Prahu.
6. Zastupitelstvo obce souhlasí
s rozpočtovým opatřením č. 1
Zprávy z obecního úřadu
- Další zasedání ZO se koná
ve středu 18.2.2015 od
18.00 hodin v zasedací
místnosti OÚ.
- V měsíci březnu bude
v naší obci ordinovat
MUDr. Jeřábek v pondělí
2., 16.a 30.3.,vždy od 8.00
hodin.

- Připomínáme
všem
majitelům psů, že poplatek
za psy je splatný do 31.3.
každého roku.
- Upozorňujeme občany, že
do 31.3. musí být uhrazen
poplatek za odpady (u
nemovitostí, kde poplatek
je vyšší než 1500,-Kč,
musí být do tohoto data
zaplacena
polovina
celkové částky poplatku,
druhá polovina pak do
30.9.).
- V pondělí 16.3. odpadají
dopolední úřední hodiny
z důvodu
kontroly
hospodaření obce.
- Připomínáme všem, kteří
chtějí žádat o Malý
dotační titul MÚLP, že
příjem
žádostí
je
nejpozději do 31.3. na OÚ
ve Stehelčevsi.
- Poděkování
děkujeme paní Monice
Barahonové,
která
věnovala květiny pro
maminky
při
vítání
občánků dne 31.1.2015.
- Upozorňujeme občany, že
o plánovaných akcích se
více dočtou na webových
stránkách obce a foto
dokumentaci z těchto akcí
mohou vidět i na obecním
facebooku.
www.obecstehelceves.cz

Z Mikroregionu Údolí Lidického potoka
Malý dotační titul
V podzimním kole Malého dotačního titulu si podaly žádost o finance
čtyři organizace z naší obce. Určitě stojí za to, představit projekty,
které se za přispění MDT, v naší obci uskutečnily.
SK Stehelčeves – nákup dresů pro mužstvo dospělých
fotbalistů našeho Sportovního klubu.
Dresy byly nakoupeny a již dobře slouží svému účelu a našim
fotbalistům určitě příspěvek MÚLP přišel vhod.

Kolektiv mladých hasičů SDH Stehelčeves – závodní oblečení pro
kolektiv mladých hasičů
Za peníze z MDT byla
zakoupena trička černé
barvy s dlouhým rukávem
(cca 20 ks) s nápisem
„SDH
Stehelčeves
a
znakem sboru.
A jak vidíte, dětem opravdu
sluší a naše malé hasiče
všude poznají.

Klub šikovných rukou –
Zhotovení pohlednic a
nákup materiálu pro další
činnost
Ženy z klubu šikovných
rukou pořídily za příspěvek
z mikroregionu pohlednice
s motivy svého betlému.
LOS HOSPODOS band –
Nákup triček
I tato skupina použila
peníze na nákup klubových
triček pro děti i dospělé.
Všechny organizace
obdržely 3 000,-Kč, které
použily na své projekty.
A nyní již mohou
žádat o podporu dalších
aktivit, a to až do
31.3.2015, kdy je uzávěrka dalšího kola MDT.
MAS Přemyslovské střední Čechy
Jak jistě víte, je naše obec členem MAS, která každoročně vypisuje
dotační titul „Malý přemyslovský měšec“. Je to jedna z možností, kdy
lze získat peníze na zajištění Vámi pořádaných akcí.
Příjem žádostí bude probíhat od 23. 2. 2015 do 13. 3. 2015 do 12 hod.
Jedná se o grant na podporu projektů malého rozsahu s veřejně
prospěšným charakterem, projekty týkající se práce s dětmi a mládeží
a jiné kulturní, sportovní či společenské akce.
Podporujeme nestátní neziskové organizace, církve, příspěvkové
organizace obcí a obce v případě, že zaštiťují žadatele bez právní
subjektivity (spolky žen, seniorů apod.).
Alokace pro letošní rok byla schválena ve výši 120 000,- Kč, výše
podpory činí max. 80 % nákladů na projekt, max. však 5 000,- Kč.
Každý žadatel může požádat pouze o podporu jednoho projektu.

Pravidla Malého přemyslovského měšce pro rok 2015 a příslušné
formuláře naleznete na našich stránkách www.premyslovci.cz.
Změna územního plánu obce Dřetovice
Územní plán (ÚP) je druh územně plánovací dokumentace, která si
klade za cíl racionalizaci prostorového a funkčního uspořádání území
v krajině a jejího využití. Cílem územního plánu je nalézt takové
předpoklady, které by umožnily další výstavbu a trvale udržitelný
rozvoj spočívající v nalezení vyváženého stavu mezi zájmy životního
prostředí, hospodářství a pro společenství lidí obývající dané území.
Územní plán by se měl snažit naplnit potřeby současné generace tak,
aby umožnil existenci a přežití i generací příštích. V České
republice je ÚP vyhotovován na základě stavebního zákona 183/2006
Sb. Územní plán vydává zastupitelstvo obce formou opatření obecné
povahy. ÚP musí být v souladu se zásadami územního rozvoje.
Zastupitelstvo obce připravuje návrh změny územního plánu.
Vyzýváme proto občany, aby svoje žádosti se zdůvodněním ke změně
územního plánu, doručily na Obecní úřad Dřetovice do 31. března
2015. Všechny požadavky projedná zastupitelstvo obce a o výsledku
bude žadatele informovat, zda byl jejich požadavek zařazen do žádosti
o změnu územního plánu.
Vzhledem k tomu, že někteří obyvatelé naší obce vlastní pozemky
v katastru Dřetovic, uveřejňujeme i my tuto informaci.
Spotřebitelská poradna
Neuspěli jste s reklamací zboží? Chcete odstoupit od nevýhodné
smlouvy? Přišlo vám podezřelé vyúčtování za telefon? Nebo si jen
nejste jisti, jaká práva jako spotřebitel máte?
dTest spotřebitelům nabízí své bezplatné poradenské služby:
 Poradenství v oblasti spotřebitelských práv (reklamace, nedodání
zboží v termínu, poškození oděvu v čistírně, předváděcí akce,
ubytování v hotelu nižší kategorie, vysoké vyúčtování za energie,

podmínky pojistných, úvěrových a leasingových smluv a jiné) na
telefonní lince a přes elektronickou poradnu. Poradenství je
zdarma, platí se pouze cena běžného hovoru.
Telefonní linka: 299 149 009, Provozní doba: Po – Pá 9 – 17 hod
Elektronická poradna: www.dtest.cz/e-poradna
 Mimosoudní
řešení
sporů
VašeStížnosti.cz,
které
zprostředkovává dosažení dohody ve sporech mezi spotřebiteli a
podnikateli. Jde o internetovou službu přístupnou každému na
webových stránkách www.vasestiznosti.cz. Jejich prostřednictvím
může spotřebitel zadat stížnost, sledovat postup případu a v závěru
ohodnotit přístup podnikatele k řešení jeho stížnosti.
 Databázi nebezpečných výrobků volně zpřístupněnou na
webových stránkách www.nebezpecnevyrobky.cz s možností si
zvolit pravidelné zasílání nových informací k vybrané kategorii
výrobků.
 Vzory - vybrané vzory právních listin a podání vypracované pro
konkrétní účel (volně ke stažení na webových stránkách
www.dtest.cz/vzory).
 Elektronické příručky: Jak nespadnout do pasti (informační
brožura o marketingových praktikách prodejců na předváděcích
akcích a při podomním prodeji), Pomocník na cesty, Jak na koupi
ojetého vozu, Omyly českých spotřebitelů, Potravinářský kompas,
Spotřebitelská práva v novém a další.
web: http://www.dtest.cz/
Dozvíte se, jak postupovat při reklamaci a vrácení zboží, co dělat
s nebezpečným výrobkem, jak odstoupit od smlouvy uzavřené na
předváděcích akcích či přes internet, jaká práva máte, když si vezmete
spotřebitelský úvěr a mnoho dalšího.
Spotřebitelská poradna dTestu je tu pro vás.
Vážení spoluobčané,
na obecním úřadu jsou v případě zájmu zdarma k dispozici praktické
příručky od spotřebitelské společnosti dTest.

Jak nespadnout do pasti varuje spotřebitele před riziky nákupu zboží
a poskytování služeb při předváděcím a podomním prodeji a dává
pomocí vzorového dopisu návod, jak od nechtěné smlouvy odstoupit.
Stovka triků obchodníků pomáhá spotřebitelům díky informacím
vyhnout se četným úskalím, která jim hrozí při nákupech zboží i
služeb. Brožura obsahuje přesně sto triků, jimž čeští spotřebitelé podle
zkušeností spotřebitelské poradny dTestu nejčastěji musí čelit, a
praktická doporučení, jak se jim bránit.
Dále si můžete zdarma vyzvednout praktické samolepky:
Nevhazujte reklamu má pomoci od poštovních schránek přeplněných
letáky a jinými reklamními nabídkami, kterou musí doručovatelé
respektovat pod sankcí pokuty.
Prodejci, nezvoňte, jejímž nalepením dává spotřebitel jasně najevo
nezájem o nabídky podomních obchodníků, a tím je může odradit od
obtěžujících pokusů se na něho dozvonit.
Věřím, že nabízené materiály Vás zaujmou a využijete je v běžném
životě.

Ztráty a nálezy v obci Stehelčeves
1) Pánská černá peněženka prázdná
2) Dětská peněženka s menším obnosem peněz
3) 2x svazek klíčů od auta značky ŠKODA
4) Svazek klíčů od auta značky HYUNDAI
5) 5x svazek klíčů s přívěškem
6) Řetízek ze žlutého kovu s přívěškem s monogramem
7) Telefon značky SIEMENS
8) Černý kapesní nůž
9) Černá dámská peněženka s menším obnosem peněz, průkaz
zdravotního pojištění, různé písemnosti
10) Telefon zn. Nokia černé barvy s modrým přívěskem
Pokud jste v tomto seznamu našli svůj ztracený předmět, můžete si ho
vyzvednout na OÚ v úředních hodinách.

Vyhlášení nové sběratelské soutěže pro děti a mládež v naší obci
Komise pro životní prostředí obce Stehelčeves vyhlašuje po
velkém úspěchu předchozího sběru nápojových kartónů TETRA
PACK novou soutěž pro děti a mládež v naší obci.
Pro následující období bude probíhat sběr hliníkových
plechovek od nápojů, víček od jogurtů a ostatních drobných
hliníkových předmětů pod záštitou obecního úřadu.
Plechovky dodáveje pokud možno slisované(sešlápnuté) a víčka
od jogurtů opláchnuté od původního obsahu.
Jako sběrné místo poslouží dvůr Obecního úřadu, kde probíhá
doposud svoz kontejneru na velkoobjemový komunální odpad a to ve
stejných hodinách, tj 3. Sobota v měsíci od 9.00 do 11.00 hodin. První
sběr tedy proběhne v sobotu 21.března.
Po dopravení sběru na sběrné místo nejlépe v igelitové tašce
nebo pytli, pracovníci obce materiál převáží a zapíší jméno osoby, na
kterou bude daná zásilka připsána.
Dodávejte prosím jednotlivé várky hliníkového odpadu tak, aby
jejich hmotnost převyšovala pokud možno 1 kg. Jedná se o
zjednodušení administrativy pro nutnou evidenci a také z důvodu, že
sběr bude převažován na váze s přesností na 0,1 kg a u menšího
množství by mohlo docházet ke zbytečnému zkreslení váhového
údaje.
Na konci každého měsíce počínaje březnem, bude v obecním
zpravodaji vyhlášena trojice nejpilnějších sběračů a odměněna
následovně - 1. Místo – 300,- Kč, 2. místo – 200,- Kč, 3. místo 100,Kč.
Na začátku nového
roku
pak
bude
vyhlášeno
celkové
pořadí sběračů za celý
kalendářní
rok
a
vítězové
budou
patřičně odměněni.
Předem
děkujeme
všem
sběračům, kteří se
aktivně zapojí k této
naší akci.

VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ
V sobotu 7.března v 10.00 hodin přivítáme v sále KD
ve Stehelčevsi nové malé občánky.
Přivítáni budou:
Havlátová Anežka 22.12.2014
Nela Šádková
17. 1.2015
Zdeňka Janošová
3. 2.2015

V březnu slaví:
ADAM Viktor
KELTNER Milan
ČERNÝ Karel

3.3.
4.3.
30.3.

55 let
60 let
80 let

Srdečně blahopřejeme!
Milé dámy,
dovolte, abychom Vás pozvali na DÁMSKOU JÍZDU u příležitosti
Mezinárodního dne žen.
Přijďte si užít za snížené ceny
péče kosmetičky Mary Kay,
kadeřnice, masérky,
pedikérky a manikérky.
Zdarma dostanete kávu,
zákusek a dobré víno.
Nebude chybět ani příjemná
hudba.
Sejdeme se 7. 3. v 16h KD
Vaše kulturní komise

Kulturní a sociální komise obce Stehelčeves pořádá

28. 3. 2015 OD 9:00 V KD

VELIKONOČNÍ
TRHY
Přijďte si nakoupit vše potřebné
k příjemnému prožití Velikonoc.

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

Informace z knihovny
V měsíci lednu proběhla v prostorách obecní knihovny
přednáška o včelách. Přednášejícím byl JUDr. Rostislav Ovčárik,
předseda ZO Českého svazu včelařů ve Slaném.
Dozvěděli jsme se mnoho zajímavého o jednom z nestarších oborů
lidské činnosti, o včelařství. Nejen o vývoji a životě včel, o uspořádání
úlů, o práci včelaře, ale také o významu včel pro opylování
hmyzosnubných rostlin. Na tomto se včela medonosná podílí z 95%.
Ale to dělá jen tak mimochodem, hlavní náplní její práce je sběr
nektaru, medovice a pylu. Dalšími včelími produkty mimo med a pyl
jsou vosk, mateří kašička, propolis a včelí jed. Tak malý tvor a tolik
dobrého člověku nabízí.
V závěru přednášky jsme
ochutnali různé druhy medů
(luční, lesní, medovicový…), tak
jak vznikají podle toho, v jaké
lokalitě včely právě sbírají nektar.
A protože všem moc chutnal,
odnesli jsme si také nějaký domů.
Pan včelař na nás pamatoval a
přivezl na prodej sklenice s tímto výborným a zdravým včelím
výtvorem.
GM
Poděkování z knihovny
Obecní knihovna ve Stehelčevsi děkuje všem příznivcům za darované
knihy. Mnohé z Vašich darů nám doplnily knižní fond.
Masopust ve Stehelčevsi – letos poprvé
V sobotu 14.2. se poprvé po dlouhých
letech konal Masopust i v naší obci.
Masopustní průvod za doprovodu kapely
Jaromíra Hory prošel obcí a jak masky,
tak ostatní účastníci průvodu si užili
spoustu veselí.
Po té v sále KD si ještě děti užily tance i
soutěže a večer jsme se sešli v sále my
dospělí, abychom si poslechli pěknou
hudbu i zatancovali na závěr masopustu. I
když večer nebyla účast tak velká, jak
bychom si představovali, přece jen bylo veselo a všem účastníkům se

masopustní veselí líbilo. Vzhledem k tomu, že to byl první ročník,
vyskytly se sice chybičky v organizaci celého dne, ale ty pořadatelé do
příštího roku určitě vychytají a příští ročník stehelčevského masopustu
bude ještě veselejší, než ten letošní.
Kameraman na cestách
Ve čtvrtek 19.února
jsme se sešli v 18.00
hodin sále kulturního domu
s kameramanem Danielem
Vagenknechtem při prvním
večeru,
z cyklu
jeho
vyprávění z cest po celém
světě. Tentokrát jsme spolu
s ním
cestovali
po
Mongolsku. A byl to
opravdu zajímavý podvečer,
kdy jsme mohli poznat Mongolsko očima člověka, který se opravdu
umí dívat a ukázat i to, co obyčejnému turistovi snadno unikne. Tato
přednáška se líbila nejen dospělým, ale i dětem, které ocenily hlavně
vtipné vyprávění o tom, jak byla výprava uctěna dušeným kozlem
v papiňáku z mlékařské konve či zážitky z nocí pod stanem atd…
Všichni, kteří se zúčastnili, se již těší na další vyprávění pana
Vagenknechta. No a vás, kteří jste nedorazili na první setkání, zveme
na to příští. Přijďte, určitě stojí za to poslechnout si vyprávění z cest
po krajích, kam se většina z nás nikdy nepodívá. Příště to bude za
krásami Amazonky. Pozvánky budou včas rozeslány a plakáty
vyvěšeny.
Výlet „trambusem“
V pondělí jsme místo
hasičů jeli na výlet
trambusem. Jeli jsme po
hrbolech a strašně to
skákalo. Jeli jsme do
Dřetovic a u mostu jsme
se otočili a jeli jsme do
Panské zahrady a tam
jsme se dívali, jak hasiči
kácí strom. Nejdřív
nešel vůbec porazit, byl strašně tvrdý, ale pak to zvládli. Potom jsme šli do
klubovny. Všem se to moc líbilo.
Dobráci kolektivu mladých hasičů
SDH Stehelčeves

SDH Stehelčeves děkuje všem občanům, kteří podpořili
činnost SDH zakoupením vstupenky na ples nebo věnovali
ceny do tomboly.

INZERCE:

KOLONIÁL RŮŽA
od 1.3.2015 prodlužujeme otvírací dobu:
Pondělí – Pátek do 17.00 hodin.
Provozní doba v sobotu a neděli zůstává beze změny.

Květiny „NA MANDLU“
Prodejna opět otevřena
Pondělí – pátek
Sobota

10 - 12
13 – 17 hodin
9 – 13 hodin

Řezané a hrnkové květiny, dekorace, dárkové zboží, svíčky a
aroma sortiment, bytové parfémy,…..

TĚŠÍME SE NA VAŠI NÁVŠTĚVU!!!

Spisovatelé podle abecedy, aneb co také najdete v naší knihovně…
Zdeněk Jirotka ( 7. 1. 1911 Ostrava – 11. 4. 2003 Praha )

Narodil se v Ostravě, kde také v letech 1925–
29 studoval reálku, v roce 1933 maturoval na
Stavební průmyslové škole v Hradci Králové. Záhy
vstoupil do armády, kde zůstal do roku 1940.
Sloužil v řadě měst, například v Košicích,
Olomouci, Brně aj.
Počátkem nacistické okupace působil na
ministerstvu veřejných prací, ale už po roce 1942 se
věnoval výhradně spisovatelské činnosti, což mu umožnil mimořádný
ohlas na jeho prvotinu, humoristický román Saturnin. Nutno říci, že ve
své další tvorbě tento román už nepřekonal, na jeho úspěch navázala
jen o rok později kniha Muž se psem, v níž pro změnu parodoval
detektivní žánr. Mimoto humorista Jirotka pěstoval převážně malé
formy rozhlasové (hry a hříčky, fejetony, vyprávění „ze života“ aj.)
a beletristické. Podílel se na rozhlasovém a televizním pořadu
Sedmilháři.
V roce 1940 nastoupil do Lidových novin a po druhé světové
válce (1945–51) do Svobodných novin, po roce 1951 pak na dva roky
do redakce humoristického týdeníku Dikobraz. Mezi lety 1953 a 1962
působil v redakci Československého rozhlasu, odkud se opět vrátil do
redakce Dikobrazu.
V roce 1965 si zahrál malou roli ve filmu Pavla Kohouta 7
zabitých; v roce 1969 se objevil ve filmu Přehlídce velím já!.
Kouzlo Jirotkova humoru tkví v inspiraci „suchým“ anglickým
humorem a často v kouzlu nedořečeného a skrytého.
Ve fondu knihovny jsou:
 Saturnin
 Muž se psem

Historie Naší obce
Z kroniky školy:
Školní rok 1916/17
Jeho Veličenstvo císař a král František Josef I. zemřel

Dne 21.listopadu 1916 odebral se Jeho císařské a královské
Apoštolské Veličenstvo, náš nejmilostivější císař a král František
Josef I. na věčnost. Celá širá říše rakousko-uherská zahalila se
v hluboký smutek, neb zemřel panovník, jehož příkladný, požehnaný
život zcela věnován byl blahu Jeho národů. V dětinné lásce a
oddanosti k Němu vzhlíželi jsme ku svému vzoru pracovitosti a
pohled naň vzpružoval naše síly. Všichni národové dospěli za Jeho
požehnané vlády pozoruhodné říše radostného rozkvětu, a proto Mu
přísluší krásný název „Otce národů“.
Zejména pak národ náš, po všechny časy k památnému a
velikému údobí Jeho panování vzhlížeti bude s vděčností a hrdostí.
Pod jeho záštitou rozvilo se školství naše od obecného počínaje
až po nejvyšší ústavy osvětové, do nejrozmanitějších útvarů a druhů,
hovějících všelikým vrstvám a potřebám obyvatelstva. Při nastoupení
na trůn bylo málo škol obecných i středních, málo pedagogií, nebylo
reálek, škol průmyslových, řemeslnických, hospodářských a
obchodních, nebylo pokračovacího školství živnostenského, nebylo
škol uměleckých. Obecných škol bylo tehdy v Čechách as 3460
o 4 900 třídách proti 3359 obecných škol s českou řečí vyučovací o
11 714 třídách roku 1914. K tomu se druží 382 školy měšťanské o
1599 třídách, nepočítaje v to školy soukromé a německé. S nimi jest
roku 1914 všech škol obecných 5693 s 19.190 třídami, měšťanských
624 s 2512 třídami.
A všechny tyto tisíce škol a tříd mohlo vzniknouti jen tím, že za
vlády tohoto nezapomenutelného mocnáře a podporovatele snah
osvětových a kulturních vydány byly v roce 1869 základní zákony
školské, jimiž uvedena byla ve skutek všeobecná povinnost školní pro
obě pohlaví, tento dávný ideál všech velkých pedagogů. A jak
radostný je pohled na umístění těchto škol! Kdežto dříve se děti krčily
v těsných domech i ústranních chaloupkách, za panování Jeho
Veličenstva císaře a krále Františka Josefa I.přestěhovaly se do

nových budov vzdušných a prostorných a nastalo přímo závodění ve
stavbě
budov školních, z nichž mnohé mají dokonce vzhled
přepychový. Podobný pak rozvoj ukazuje i školství střední, odborné,
vysoké a umělecké.
Otcovská péče Jeho Veličenstva umožnila národu českému
vzdělávání v jazyce národním od školy mateřské až po síně nejvyšších
útvarů školních a ježto školství jest nejpřednější pákou rozvoje
národního, proto národ náš s obzvláštní vděčností i v nejpozdnější
budoucnosti bude v dějinách svého kulturního rozvoje jména a
nehynoucích zásluh Jeho Veličenstva císaře a krále Františka Josefa I.
Knížetem míru nazýván byl za svého života, a to právem. Neboť
jako kníže míru s neúnavnou vytrvalostí se staral o pokojný rozkvět
celé říše, všech jejích národů a stavů, zvláště pak obracel láskyplné
zraky a dobrotivé srdce své k těm milým členům velké rodiny
rakouských národů, které jsme zvykli nazývati nadějí vlasti, k mládeži
a dětem. Marně hledáme v dějinách všech národů světa vladaře, který
by byl se přiklonil s celým srdcem svým, s celou bytostí svou tak
k dítěti, a hlavně k dítěti chudému a ochrany potřebujícímu, jako
učinil On. A těžká doba přítomná dala plně za pravdu této Jeho
starostlivé péči otcovské, neboť osud usoudil, by takových ochrany
potřebných dítek na konci Jeho dráhy
vladařské zlobou zarputilých nepřátel
přibylo do tisíců.
Nepříznivci staroslavného mocnářství
Rakousko-uherského a jeho utěšeného
rozvoje vnutili nám válku a nadlidský zápas
obranný, že tomu není příkladu v dějinách.
Ale bylo Mu přáno, viděti všechny národy
mocnářství ve svorné obraně říše a tasený
meč vítěziti. Konečného míru však po tomto
nevídaném zápolení světovém již se neměl
dočkati, jak si toho ještě toužebně přál.
Jeho nejsvětlejší památce buď náš
nehynoucí dík a věčná Sláva!!
Stehelčevský zpravodaj
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