STEHELČEVSKÝ

ZPRAVODAJ
5/2014
Květen
Již nadešel nejkrásnější
měsíc v roce a díky letošnímu
teplému počasí opravdu vše
kolem nás kvete a voní.
Sluníčko svítí a nás to
táhne ven, do přírody a na
zahrady. Všude zpívají ptáci a
létají včelky a motýli, a když se
chvíli zastavíte v denním shonu,
uslyšíte hádat se vrabce, pilného
datla, který proklepává stromy
kolem nás a spoustu drobných
zpěváčků, kteří mají napilno se
stavbou hnízd.
A když se rozhlédnete,
uvědomíte si, jak se svět kolem
nás mění. Nové domy rostou
kolem nás jak houby po dešti,
objevují se nově upravené
zahrádky, někde fasáda, nebo
nově natřená vrata, uklizené
zákoutí mezi domy, rozkvetlé
truhlíky před okny a mnoho
dalšího.
Je zajímavé porovnávat
fotky, které jsou pořízené před
20 lety, před 8 lety a dnes.
V roce 690. výročí (rok 2006)

od první písemné zmínky o naší
obci jsme nafotili mnoho
snímků po obci, dnes, kdy
začínáme chystat podklady pro
oslavu 700 let obce Stehelčeves,
jsou některé pohledy na obec
úplně jiné. Ať už jsme ochotni
s tímto vývojem souhlasit, nebo
ne, měníme se my i prostředí
kolem nás a je zajímavé tyto
proměny
pozorovat
a
porovnávat. A aby historie naší
obce byla opravdu věrně
zaznamenána,
snažíme
se
shromáždit
co
nejvíce
dokumentů,
fotografií
i
předmětů o naší obci a jejích
občanech. Copak současnost, ta
se zpracovává dobře a poměrně
rychle, ale léta minulá, to už je
problém.
Proto žádáme občany,
kteří vlastní staré fotografie a
zajímavosti, které se váží k
historii a životu v naší obci, aby
je zapůjčili na OÚ. Pořídíme
kopie a ihned vám materiály
vrátíme.
Pokud by se našel někdo,
kdo by chtěl pomoci s přípravou
oslav, bude vítán.

Usnesení
ze
zasedání
zastupitelstva obce dne
16.4.2014

v naší obci v pondělí 12. a
26. května, vždy od 8.00
hodin.

1. Zastupitelstvo obce souhlasí
s rozpočtovým opatřením č. 2
v předloženém znění.

- Pietní akt – kladení věnců
k pomníkům padlých, se
koná ve středu 7.května od
10.00
hodin.
Sraz
účastníků je proti OÚ.

2. Zastupitelstvo obce souhlasí
se zveřejněním záměru prodeje
pozemků:
v k.ú. Cvrčovice poz. p.č. 512/3
o rozloze 95 m2 – ostatní plocha.
v k.ú. Dřetovice poz. p.č. 712/9
o rozloze 37 m2- orná půda.
v k.ú. Zájezd poz. p.č. 680 o
rozloze 920 m2- orná půda a
p.č.688 o rozloze 10118 m2 –
lesní pozemek.
3. Zastupitelstvo obce souhlasí
s koupí pozemku 570/6 v k.ú.
Stehelčeves za cenu 100,-Kč/m2
dle předložené smlouvy.
4. Zastupitelstvo obce souhlasí
s uzavřením smlouvy o zajištění
zpětného odběru a využití
odpadů z obalů v předloženém
znění.
5. Zastupitelstvo obce souhlasí
s uzavřením
smlouvy
na
zhotovení webových stránek
obce s firmou Vostřák.
Zprávy z obecního úřadu
- V tomto
měsíci
bude
MUDr. Jeřábek ordinovat

- Příští
zasedání
zastupitelstva obce se
koná ve středu 21. května
od 18.00 hod. v zasedací
místnosti
OÚ.
- Volby do Evropského
parlamentu
se konají v pátek 23.5. od
14.00 do 22.00 hodin a
v sobotu 24.5. od 8.00 do
14.00 hodin.
Volební místnost je v sále
KD ve Stehelčevsi, Hlavní
čp.43.
- Očkování psů
proběhne
v
úterý 6. května
od 15.00 do
16.30
hodin
před
kulturním domem ve
Stehelčevsi.
Cena
za
očkování 1 psa je 120,-Kč.

- V sobotu 10. 5. od 9.00
bude probíhat čištění
požární nádrže. Členové
SDH uvítají každého
dobrovolníka, který přijde
pomoci.
- V neděli 25. 5. proběhne
sběr železného šrotu.
Pokud
máte
železný
odpad, dejte ho ráno před
vrata a hasiči ho naloží a
odvezou. Pokud máte
velké kusy, se kterými
potřebujete pomoci, stačí
to nahlásit v hasičském
klubu u požární nádrže
nebo zavolat na OÚ a my
váš požadavek předáme.
- V měsíci dubnu odevzdaly
Tetra pack obaly tyto děti:
Dragoun Vojtěch 1155 obalů
Kmošek Pavel
648 obalů
Hrach Miroslav
173 obalů
Šimovič Martin
19 obalů
- Příští sběr těchto obalů
proběhne v sobotu 24.
května od 9.00 do 11.00
hodin ve sběrném dvoře
OÚ.
- Připomínáme
všem
občanům, že sběrný dvůr
je již od měsíce dubna

otevřen i v pondělí od
16.00 do 18.00 hodin.
Provozní doba v sobotu od
9.00 do 11.00 hod. zůstává
beze změny.
- Obecní knihovna ve
Stehelčevsi upozorňuje,
že začátkem května se
posune otevírací doba
knihovny od 16. hodin do
18. hod. Důvodem jsou
tréninky
mladých
fotbalistů, které se konají
ve středu od 17. hod. a
sportovci
tak
nemají
možnost
knihovnu
navštívit. Doufám, že je
tímto
rozhodnutím
potěšíme a budou opět
chodit v plném počtu.
Další zpráva se týká
výměnného souboru knih,
začátkem května bude k
dispozici opět nový, takže
zvu všechny čtenáře do
knihovny.
Děkuji Gisela Mrňová
- Připomínáme
všem
občanům, že pokud někdo
najde něco ztraceného,
většinou
to
poctivý
nálezce přinese na OÚ.
V současné době zde
máme několik svazků
klíčů. Před OÚ dokonce
stojí již mnoho dní
odložené jízdní kolo žluté
barvy. Nechybí vám?

Volné pobíhání psů
Upozorňujeme všechny majitele psů na zákaz
volného pobíhání psů! V minulých dnech
došlo k napadení majitelky psa, která šla na
vycházku se svým psem na vodítku, volně
pobíhajícím psem. Upozorňujeme na OZV
č.1/2008, kterou se stanovují pravidla pro pohyb
psů na veřejném prostranství v obci Stehelčeves.
Porušení této vyhlášky bude řešeno dle platných
právních předpisů!

Jak se závodilo v Žilině
V sobotu 12.
dubna se hasičské
děti zúčastnily
V. kola Ligy
mládeže, tentokrát
v Žilině. Závodila
dvě družstva – A a
B. Závod probíhal
lesním terénem
v délce 2 km.
Během této trasy
závodníci
plnili
hasičské, ale i
nehasičské úkoly.
Mezi nejtěžší patřila střelba ze vzduchovky, ručkování nebo určování
ohňů. Ani uzle nebo topografické značky nechyběly. Naši závodníci
se postavili na startovní čáru spolu s dalšími 12 sbory. Konkurence
tudíž veliká. I tentokrát se našim dětem podařilo obhájit místo „na
bedně“. Přivezly 1. a 4. místo v kategorii mladších žáků. Za tento
výkon si ze závodů odvezly krásný velký pohár a v pondělí jsme je
odměnili oslavou, kde nechybělo ani šampaňské. Nyní se blížíme do
nejnáročnější fáze celého roku. Děti před sebou mají nejdůležitější
závody. Ve čtvrtek 8. května Májový závod jednotlivců ve
Středoklukách, hned v sobotu 10. května Železný Soptík v Lidicích a
na přelomu května a června třídenní hra Plamen v Plchově. No – čeká
je toho více než dost, tak jim držte palce, ať se jim i nadále daří.
Miroslava Štancová

Nejen děti závodí
V sobotu 26. dubna se naše soutěžní družstvo mužů zúčastnilo I. kola
v požárním sportu – požární útok. Závody se konaly jako tradičně
v Hospozíně. Tentokrát se
závodů
zúčastnilo
8
družstev mužů a 4 družstva
žen. Po prvním pokusu to
vypadalo na 5. místo a my
se radovali, ale štěstí nám
přálo a druhý pokus se
vyvedl nádherně. Posunul
nás tak na 3. místo. Úspěch
to byl úžasný a ostatními
sbory patřičně oceněný –
no jak by ne, naše družstvo
totiž netvořili samí muži, ale doplňovaly je dvě ženy. Proto uznání
ostatních sborů. My byli totiž jediný smíšený sbor, soutěžící za muže.

Co se ve vsi povídá, aneb možnost máte všichni
Žijeme na vesnici, o tom není pochyb. A tak jako na každé
vesnici, tak i tady, děje se toho někdy více, někdy méně. Ale povídat
je stále o čem.
Náš sbor dobrovolných hasičů má dlouholetou tradici. Za ta léta se
zde vystřídalo mnoho dobrovolných hasičů a bylo uděláno mnoho
práce. Tato práce pro sbor i pro obec byla - a dosud je, vykonávána
dobrovolně, ve vlastním čase a zdarma. Stejně tomu tak je i při práci
s hasičskou mládeží, údržbou techniky, zvelebování prostranství u
požární nádrže či s požárním sportem. Tomuto všemu je věnováno
nespočet hodin, aby vše fungovalo tak, jak má, abychom se v létě měli
kde vykoupat, ale zároveň abychom mohli klidněji spát bez strachu o
naše obydlí. Ať už se jedná o požár či povodně – vždyť od toho tu
máme fungující jednotku požární ochrany. Přesto se však najdou lidé,
kteří nejen že neocení, co se zde pro obec dělá, ale s chutí šíří jen
nehezké věci a pomluvy. Tímto bych ráda vyzvala každého, komu se
zdá, že hasiče „ovládá“ jen určitá skupinka lidí, přijďte mezi nás.
Přijďte např. na brigádu na čištění požární nádrže, přijďte nabídnout
svou pomoc při údržbě techniky, přijďte si s námi zazávodit nebo
přijeďte alespoň fandit dětem na závody. Nikoho neodmítneme a
možná, že až uvidíte, co všechno obnáší být dobrovolným hasičem, a
to v každém věku, třeba už ty pomluvy přestanete vyprávět.
Miroslava Štancová

SK STEHELČEVES
Zápasy SK Stehelčeves KVĚTEN „A“
3.5.
10.5.
17.5.
24.4.
31.5.

SO
SO
SO
SO
SO

17:00 Koleč – SK Stehelčeves
17:00 SK Stehelčeves – Otovovice
17:00 Vraný „B“ – SK Stehelčeves
17:00 SK Stehelčeves – Klobuky
17:00 Tuřany – SK Stehelčeves

Zápasy SK Stehelčeves KVĚTEN „přípravka“
2.5.
9.5.
16.5.
31.5.

PÁ
PÁ
PÁ
SO

17:00 SK Stehelčeves - Buštěhrad
17:30 V. Přílepy – SK Stehelčeves
17:00 SK Stehelčeves - Unhošť
17:00 Zlonice – SK Stehelčeves

Více na: http://skstehelceves.webnode.cz/

Tabulka po 18. kole
Poř.
Tým
Záp. +
+0 0
1. Klobuky
18 12 1
3
2
2. Stehelčeves 18 8
3
2
5
3. Koleč
18 9
1
2
6
4. Vraný "B"
18 8
2
2
6
5. Žižice
18 9
1
1
7
6. Uhy
18 8
2
0
8
7. Otvovice
18 8
0
3
7
8. Velvary "B" 18 7
2
1
8
9. Zvoleněves 18 7
2
0
9
10. Blevice
18 7
1
1
9
11. Černuc
18 6
1
2
9
12. Tuřany
18 6
2
0 10
13. Neuměřice 18 6
1
1 10
14. Pozdeň
18 6
0
1 11

Skóre Body
66 :35 41
32 :32 32
40 :34 31
50 :32 30
38 :33 30
33 :41 28
28 :29 27
41 :32 26
43 :44 25
35 :34 24
38 :41 22
33 :53 22
31 :58 21
40 :50 19

Zprávy z fotbalu
V sobotu 19. dubna proběhlo v Zákolanech další kolo
fotbalových turnajů. Účastnily se ho tři týmy: Zákolany, Hrdlív a
Stehelčeves. Tentokrát byla utkání sehrána malinko jinak, hráli starší a
mladší odděleně. Našim starším se z počátku vůbec nedařilo, zato
mladší hráli výborně a vyrovnaně s ostatními týmy.
Asi v polovině turnaje byla vyhlášena soutěž o nejlepšího střelce
penalt, který obdrží nový míč pro své družstvo. Příjemně nás
překvapilo, když se do poslední trojice probojovali Veronika
Lapáčková a Filip Kozák z našeho mladšího týmu. Výhercem se ale
nestal ani jeden z nich, štěstí přálo Hrdlívu.
Po dokončení turnaje čekalo děti slavnostní vyhlášení výsledků.
Tentokrát se pořadatelé ze Zákolan rozhodli vyhlásit nejlepšího
střelce, hráče a brankáře ze všech týmů společně. Velkým úspěchem
pro nás bylo zvolení Martínka Debroise nejlepším hráčem za mladší a
Kačky Lapáčkové za starší.
GRATULUJEME!!!!!
Já osobně bych vybrala Barču Dvořákovou, která zvládla hrát za oba
týmy a vedla si dost dobře.
Všem našim fotbalistům přeji hodně dalších úspěchů.
Katka Mullerová
za SK Stehelčeves

15.
16.
17.
18.

kolo
kolo
kolo
kolo

2. květen
9. květen
16. květen
23. květen

19.
20.
21.
22.

kolo
kolo
kolo
kolo

30. květen
6. červen
13. červen
20. červen

18:00 Stehelčeves
18:30 Rynholec Um.tr.
18:00 Stehelčeves
18:00 Tuchlovice
Slovan
18:00
Kladno
18:00
Slaný
18:00 Stehelčeves
18:00 Rozdělov Um.tr.

Kablo Kladno
Stehelčeves
Stochov
Stehelčeves
Stehelčeves
Stehelčeves
Družec
Stehelčeves

NAŠE DĚTI V KONGU
Sirotčinec v Loangu
V našem putování po Kongu a popisu života tamních lidí se
konečně dostáváme do malé vesničky Loangu, kde se nachází
sirotčinec, který se snažíme podporovat. Tam dnes žije 21 dětí, které
jsou nám velmi drahé a které nám za deset dní, jež jsme s nimi strávili,
velmi přirostly k srdci. To je také důvod, proč jsme náš projekt nazvali
„Naše děti v Kongu“. Už to nejsou jen nějací sirotci někde v Africe.
Jsou to děti, za něž neseme zodpovědnost. Nežijí sice s námi, ale není
dne, kdy by k nim naše myšlenky nezalétly. Jsou to naše děti, které
žijí daleko od nás, v Kongu. O těchto dětech a jejich domově vám
tedy dnes něco povíme.
Historie sirotčince
Domov Panny Marie Lurdské byl původně založen ve městě
Boma (západní část země) v roce 2006 řeholními sestrami, které však
v roce 2009 musely Demokratickou republiku Kongo opustit. Péči o
sirotky tehdy převzala diecéze Boma, jejímž hlavním posláním je však
evangelizace. Biskup diecéze tedy požádal jednoho ze svých kněží,
aby se ujal řízení sirotčince. Otec Jean-Martin Nlandu jej spravuje od
roku 2009 až dodnes.
Od roku 2009 až do
března 2013 sídlil sirotčinec v
prostorách diecézního domu v
Bomě, které ale musely děti
uvolnit pro studující kněze.
Nový dům, který je už
majetkem
sirotčince
byl
zakoupen z velké části z
peněz
dárců
z
České
republiky ve vesnici Loangu
(95 km severně od Bomy).
Současnost
Dnes čítá sirotčinec 25 dětí ve věku 1,5 - 23 let, o které se
každodenně a bezplatně starají 2 ženy. 21 dětí žije přímo v novém
domě v Loangu. 4 děti žijí v pěstounské rodině v Bomě. Tato rodina
se o děti bezplatně stará, ale ředitel sirotčince jí musí po dohodě
přispívat na školné, zdravotní péči a někdy i na stravu dětí.

V současné době se do sirotčince snažíme nepřijímat nové děti,
protože diecéze nemá prostředky ani na zajištění základních potřeb
těch stávajících. V případě, že se nám podaří pro sirotčinec získat
pravidelné finanční příjmy, rádi otevřeme dveře i dalším potřebným
dětem.
Kdo jsou naše děti
Minulé léto, kdy jsme sirotčinec navštívili, obývalo dům
v Loangu 17 dětí. Jejich jména, popis i pohnuté životní příběhy
najdete na níže uvedených stránkách. To, co nás překvapilo, byl fakt,
že tyto děti téměř nepláčou. Když jsme do sirotčince jeli, obávali jsme
se, že noci s téměř 20 dětmi pod jednou střechou nevelkého domu
budou krátké, protože je bude často přerušovat dětský pláč. Nebyla to
ale pravda. Pláč a fňukání, které tak dobře známe hlavně od svých
potomků ženského pohlaví, se nekonal. Děti, které do sirotčince
přicházejí, si většinou prošly natolik těžkými podmínkami a situacemi,
že už nevěří, že by pláčem přivolaly nějakou pomoc. Proto pláčou jen
výjimečně a většinou jen, když se mezi sebou poperou. Právě kvůli
drsnému životu, kterým si před příchodem do sirotčince prošly, to
nejsou žádní svatoušci. Musely se často naučit životem protloukat i
bez pomoci dospělých a urvat si pro sebe, co se dalo. Proto jsou
konflikty mezi dětmi na denním pořádku a 2 vychovatelky, které se o
ně starají, by si jistě zasloužily svatozář.
Kromě toho nás překvapilo, že se malé děti nebojí nově
příchozích. Přestože nám to ulehčovalo situaci, bylo to známkou jejich
značně narušeného psychického vývoje. Když jsme se totiž setkali
s jednou konžskou rodinou a jejich tříleté dítě nás poprvé uvidělo,
utíkalo s pláčem do náručí své matky a nechtělo se na nás už ani
podívat. Jakožto cizinci a navíc běloši, jsme mu způsobili úplné
trauma. S dětmi ze sirotčince to bylo jinak. I nejmladší - Merveille,
která měla v té době rok a půl, se nechala vzít do náruče úplně
neznámou běloškou, aniž by jakkoli protestovala. - A nakonec mi
v náručí klidně usnula.
Odkud děti pocházejí a jak se
k nám dostanou?
Děti
jsou
do
sirotčince
přijímány od narození do 4-5 let
věku. Starší děti se snažíme
nepřijímat kvůli špatné adaptaci, ale
v naléhavých případech se jich

ujímáme také. Nejmladší děti jsou děti bez rodičů, kterých se neujalo
příbuzenstvo nebo děti nalezené na ulici. V Kongu umírá hodně žen
při porodu. Je-li otec neznámý, ujímá se dětí širší příbuzenstvo matky.
Novorozené dítě je ale velkou přítěží pro již tak početné a chudé
rodiny, proto jsou to často právě tyto nejmladší děti, které končí v
sirotčincích. Starších dětí se příbuzní ujímají snadněji, ale jejich
adaptace na nový domov a rodinu není vždy úspěšná. Osvojitelé
mohou mít problémy s jejich výchovou nebo jiné těžkosti a děti pak
bývají označeny za čaroděje, tzn. za původce těchto problémů. Poté
jsou rodinou více či méně odstrkovány nebo i týrány a zanedbávány a
samy z rodiny utíkají a raději žijí na ulici. Nařčení z čarodějnictví už
dnes v Kongu málokdo věří, ale je to způsob, jakým se lze
problémového dítěte legálně zbavit, aniž by to měl adoptující rodině
někdo za zlé.
Další část našich dětí jsou děti prostitutek nebo mentálně
postižených žen, které se o ně nejsou schopné postarat a většinou je
pohodí někde na ulici, případně zanechají na smetišti.
Někdy nastávají případy, kdy se širší rodina přihlásí o dítě až po
jeho umístění do sirotčince. Důvodem může být to, že se o smrti svých
příbuzných dovědí příliš pozdě, protože bydlí daleko apod. Jindy se
najde pěstounská rodina, která je ochotná se o dítě postarat. V těchto
případech dáváme přednost výchově dítěte v rodině. Po dohodě s
novými rodiči a podle jejich finanční situace je můžeme podporovat
placením školného a zdravotní péče, což jsou výdaje, které rodiny
velmi zatěžují a zároveň výdaje, které lze jednoduše ověřit. Z těchto
důvodů je počet dětí v našem sirotčinci kolísavý a může se měnit.
Děti bez rodiny zůstávají v sirotčinci až do ukončení svého
studia a začátku své profesní dráhy.
Po příchodu do sirotčince dostanou děti, o nichž nic nevíme,
nové jméno a podle odhadu věku i datum svého narození. Především u
zanedbaných a podvyživených dětí je určení věku dosti obtížné, proto
je věk jen přibližný a někdy s postupem času a vývojem dítěte může
být i pozměněn, když se zjistí, že byl náš prvotní odhad špatný.
Každé dítě v Kongu dostává křestní jméno a druhé jméno, které
se používá stejně často jako u nás příjmení a které si rodiče také volí.
Až na třetím místě je příjmení po otci, případně po matce, je-li otec
neznámý. V běžném životě jsou děti nazývány svým křestním jménem
nebo přezdívkou, která se křestnímu jménu nemusí nijak podobat.
Proto se může stát, že křestní jméno dítěte téměř nikdo nezná, protože
se nepoužívá a je napsáno jen v dokladech v případě, že tyto existují.
Stejně to platí i pro děti z našeho sirotčince.

Velmi zajímavý je pro nás Evropany také systém konžské
matriky. Většina lidí se rodí doma, takže nejsou po narození nikde
zapsáni a nemají žádný doklad totožnosti. Ten si většinou obstarávají
až při vstupu do školy (samozřejmě když na školu rodiče mají
finance) nebo i později. V tom případě se rodiče nebo již dospělé dítě
dostaví na místní obecní či městský úřad, kde udělá prohlášení,
v němž uvede své jméno, datum a místo narození, jména svých rodičů
a úředník na základě této výpovědi vyhotoví průkaz totožnosti.
Pravdivost údajů v prohlášení nikdo nekontroluje. - Vždyť si jejich
pravdivostí většinou není jistý ani člověk, kterého se týkají.
Asi není třeba dodávat, že i když přijde osiřelé dítě do sirotčince,
není všemu trápení konec. Životní podmínky v těchto zařízeních se
vůbec nedají srovnat s našimi evropskými standardy. I zde mohou děti
hladovět, dostávat nevyváženou stravu, postrádat zdravotní péči apod.
O těchto problémech a způsobu, jakým se je snažíme řešit, napíšeme
zase příště.
Ať vás v květnu zahřeje slunce na těle a láska na duši přejí Markéta a
Olivier Debroise.
Více o projektu Naše děti v Kongu najdete na stránkách:
http://charita.nasefarnost.cz/view.php?cisloclanku=2013090001
nebo na facebooku:
https://www.facebook.com/pages/Naše-děti-vKongu/662468540471213
Vážení spoluobčané, s radostí Vám
oznamujeme, že dne 2. května 2014 pro Vás
otevíráme nové květinářství

Hned u autobusové zastávky proti
obecnímu úřadu. Naleznete zde širokou škálu
řezaných i hrnkových květin. Navíc zde můžete
potěšit své blízké, nebo i sebe, zakoupením
nějakého dárku či dekorace.
Těšíme se na Vaši návštěvu!

V sobotu 17.5.2014 od 10.00 hodin se koná v sále KD ve Stehelčevsi
Vítání občánků
Přivítáni budou:
METELKOVÁ Maya
PODRASKÁ Eliška
ŠIMOVIČOVÁ MARIANNA

12.1.2014
19.2.2014
28.3.2014

V měsíci květnu slaví:
Sybolová Věra

18.5.

80 let

Srdečně blahopřejeme!
Velikonoční trhy ve Stehelčevsi
V sobotu před Velikonocemi se konaly v sále KD Velikonoční
trhy. Kdo přišel, měl se určitě na co dívat a mohl si zakoupit spoustu
velikonočního zboží.
Děti obdivovaly hlavně sladkosti,
my dospělí zase zručnost košíkářů,
šperkařek či
dráteníka a
hospodyňky
ocenily
dobré
domácí zelí,
čerstvá
vejce
či
sladké
velikonoční
pečivo. Ti, kdo se přišli podívat, určitě neprohloupili .

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

Jindřich Šimon Baar (7.2.1869 v Klenčí pod
Čerchovem -24.10.1925 tamtéž)

Spisovatel, básník a sběratel pohádek z Chodska Jindřich Šimon Baar
pocházel ze selského rodu. Narodil se roku 1869, gymnázium
absolvoval v roce 1888 v Domažlicích. Vzhledem k finančním
obtížím, v nichž se ocitl otec právě v době Baarovy maturity, vyplnil
syn matčino přání a místo na filosofii, po jejímž studiu toužil, vstoupil
na pražskou bohosloveckou fakultu. Po vysvěcení na kněze (1892)
Baar působil jako kaplan na různých místech v Čechách (Přimda,
Spálené Poříčí u Blovic, Stochov, Ořech, Unětice). Roku 1899 se stal
farářem v Kloboukách u Slaného a roku 1909 se vrátil jako farář do
Ořechu.
Občansky i umělecky přilnul Baar ke hnutí Katolické moderny, která
vznikla roku 1895,soustavně přispíval do orgánu Moderny Nový
život, kde otiskl téměř všechny své významnější rané prozaické práce.
Později vstoupil do Spolku českých spisovatelů Máj, což zároveň
znamenalo rozchod se skomírající Modernou. Po vzniku samostatného
státu se Baar stal předsedou obnovené Jednoty duchovenstva českého
s nadějí, že nyní bude možné uskutečnit všechny církevní reformy, o
něž usilovala část kněží již před válkou. Avšak i nyní Jednota narazila
na prudký odpor církevní hierarchie a Baar znechucen poměry se dal
roku 1919 dobrovolně penzionovat. Odebral se do rodného Klenčí,
kde strávil poslední léta svého života.
V Baarových nejlepších prozaických dílech za života sedláků a
venkovských kněží se spojuje sociální i vlastenecký cit a láska k
rodnému Chodsku s důvěrnou znalostí života vesnického lidu, jeho
historických tradic, myšlení a zvyků.
Ve fondu knihovny jsou:
Hanče, Pro kravičku, Skřivánek, Poslední soud, Jan Cimbura,
Osmačtyřicátníci, Paní komisarka, Lůsy.

Z obecní kroniky:
Rok 1876-1879

Zaměstnanci obce v roce 1877:
Obecním strážníkem je
Knor Václav se služným 216 zl
ročně a 32 zl na oblek. Obecním
pastýřem je Filler Václav se
služným 10 zl ročně a
deputátem, a konečně obecním
zvoníkem je Popelka Václav
s platem 20 zl..
Platy učitelů v roce 1877:
V Kladně na měšťanských i
obecných školách 700 – 800 zl
ročně, podučitel 400 zl.
V Svárově podučitel 350 zl
ročně. Náš učitel ve Stelčovsi,
Jan Hofman měl v této době
celkem 590 zl. ročně.
V prvním zasedání MŠR
této 14. března 1877 usneseno
zasaditi se o rozšíření školy o
druhou třídu a učiněny první
kroky k uskutečnění tohoto
usnesení. Jednání se však
protáhlo
tak,
že
teprve
počátkem školního roku 1880 81 skutečně otevřena druhá
třída.
V zasedání
MŠR
18.července
1877
bylo
usneseno, aby požádán byl pan
Josef Hansman, c.k.stavitel
v Rapicích,
o
vyhotovení
nákresu na přistavění školní
budovy čp.43, neboť plán
zhotovený panem Antonínem
Vyšínem
nedošel
vyššího
schválení.

V Rapicích zemřel 16.
ledna 1877 řídící učitel Jan
Španihel ve stáří 53 roků. Jan
Španihel učil v Rapicích od
zřízení školy rapické, tj. od roku
1859.
17.června v obci Zájezd
vypukla epidemie neštovic.
Zakázáno stýkati se s lidmi
z této
vesnice
navštěvovat
nemocné. 10. července v čp. 71
– (šachta stelčovská – později
sladovna a pivovar) a v čp. 72
(u Knorů nad uličkou) vyskytly
se neštovice u 4 dítek. Okresní
hejtman píše velké povídání o
povinné péči obce o chudé
obyvatelstvo: vyklidit vlhké a
přeplněné byty atd…
13.
prosince
Nohejl
František, rolník z čp. 2 ve
Stelčovsi žádá osvobození od
daní na 23 roky, neboť dům svůj
čp. 2 zcela od základů znovu
postavil. V dubnu mu dům zcela
vyhořel.
1879 – volby do obecního
výboru konaly se 8. října.
Starostou byl zvolen Benda
František, rolník z čp. 23,
1.radní Štěpán Josef inženýr
z Rapic, 2. radní Rubeš
František rolník z čp.4, 3. radní
Černý František rolník z čp. 7.
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