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Mnoho štěstí, zdraví
a spokojenosti
v roce
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Usnesení ze zasedání zastupitelstva
obce dne 18.12.2013
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Zastupitelstvo obce schvaluje
vyrovnaný rozpočet na rok 2014.
Zastupitelstvo obce souhlasí
s rozpočtovým opatřením č. 10
dle přílohy a souhlasí s tím, že
pokud dojde do konce roku
k překročení
závazných
ukazatelů,
provede
změny
starostka obce a předloží
podrobnou zprávu na lednovém
zasedání zastupitelstva obce.
Zastupitelstvo obce pověřuje p.
Pobřísla jednáním s p. Brožem
ohledně převzetí pozemků pod
komunikacemi.
Zastupitelstvo obce schvaluje
zařazení správního území obce
Stehelčeves
do
územní
působnosti
akční
skupiny
Přemyslovské střední Čechy
o.p.s. na období 2014-2020 a
souhlasí s členstvím obce v MAS.
Zastupitelstvo obce souhlasí
s přijetím finančních darů od
firmy RESORT EXIT 21 ve výši
200.000 Kč a 180.000 Kč na
úpravu veřejných prostranství a
zlepšení ŽP v obci.
Zastupitelstvo obce souhlasí
s tím, aby Zpravodaj obce byl
tištěn vlastními silami na
obecním úřadě.
Zastupitelstvo obce souhlasí
s užíváním pozemku p.č. 677/3
firmou SDS spol. s.r.o. a
pověřuje
starostku
obce
sjednáním podmínek užívání.
Zastupitelstvo obce Stehelčeves
souhlasí s uzavřením smlouvy
s městem Buštěhrad o spádovosti
škol.
Zastupitelstvo obce Stehelčeves
v předloženém znění schvaluje
dodatek č. 2 veřejnoprávní
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smlouvy o zajišťování výkonu
činnosti podle zákona o obecní
policii, dle které Obecní policie
Stehelčeves vykonává úkoly
v rozsahu
a
způsobem
stanoveným v § 2 zák. č.
553/1991 Sb., o obecní policii, ve
znění pozdějších předpisů, též na
území obce Jeneč. Zastupitelstvo
obce pověřuje místostarostu
podpisem
dodatku
č.
2
veřejnoprávní
smlouvy s obcí
Jeneč.
Zastupitelstvo obce Stehelčeves
schvaluje podání žádosti na
projekt „Nákup čerpadla a
příslušenství pro napouštění
hasičské
nádrže“
ze
Středočeského Fondu podpory
dobrovolných hasičů a složek IZS
pro rok 2014 a zavazuje se
spolufinancovat uvedený projekt
ve
výši
minimálně
5%
z celkových nákladů projektu.
Zastupitelstvo obce Stehelčeves
schvaluje podání žádosti na
projekt „Nákup dataprojektoru a
promítacího
plátna“
ze
Středočeského Fondu kultury a
obnovy památek – Podpora
obecních knihoven a zavazuje se
spolufinancovat uvedený projekt
ve
výši
minimálně
5%
z celkových nákladů projektu.
Zastupitelstvo obce Stehelčeves
schvaluje podání žádosti na
projekt „Stavební úpravy a půdní
vestavba budovy mateřské a
základní školy Stehelčeves“ ze
Středočeského Fondu rozvoje
obcí a měst a zavazuje se
spolufinancovat uvedený projekt
ve
výši
minimálně
5%
z celkových nákladů.
Obec Stehelčeves stanovuje, že
souhlasná prohlášení o uzavření
manželství budou přijímána

v pátek, v zasedací místnosti
Obecního úřadu Stehelčeves.
Zprávy z obecního úřadu
V měsíci lednu bude MUDr.
Jeřábek ordinovat v naší obci
v pondělí 6. a 20.ledna, vždy od
8.00 hodin.
Lednové zasedání Zastupitelstva
obce Stehelčeves se koná ve středu
22.ledna 2014 od 18.00 hodin
v zasedací místnosti OÚ.
Pokud budete chtít zlikvidovat
vánoční stromeček, je možné jej
přinést, stejně jako větve z prořezu
stromů k požární nádrži na
vyznačené místo, kde bude o
čarodějnicích dřevo spáleno.
V měsíci prosinci odevzdaly
Tetra pack obaly tyto děti:
Hrach Miroslav
306 obalů
Šimovič Martin
75 obalů
Štanc Václav
72 obalů
Dětem děkujeme a posíláme již
tradiční odměny.
Další sběr těchto obalů proběhne
v sobotu 18.ledna 2014 od 9.00 do
11.00 hodin ve sběrném dvoře OÚ.
Poplatky za odpady na rok 2014 a
psy je možné uhradit do pokladny
obce v úřední dny již od pondělí
6.ledna 2014.
Schůzky družstev mladých hasičů
začínají opět pravidelně od pondělí
6.ledna.

SDH Stehelčeves zve všechny své
členy a příznivce na výroční valnou
hromadu, která se koná v sobotu
11.ledna 2014 od 17.00 hodin v sále
KD ve Stehelčevsi.
Jistě jste si již všimli kontejneru na
použitý textil, který je umístěn proti
OÚ u transformátoru. Do tohoto
kontejneru můžete vhazovat použitý
textil a obuv, nejlépe vše zabalené
do igelitových sáčků nebo tašek.
Nevhazujte, prosím, textil mokrý
nebo znečištěný.
Děkujeme všem občanům, kteří
poslali velmi milá vánoční a
novoroční
přání
pro
členy
zastupitelstva a zaměstnance obce.
Poděkování všem občanům obce
Stehelčeves
Dovolte, abychom poděkovali
za veškerou pomoc, vzájemnou
spolupráci a projevenou důvěru
v uplynulém roce.
Jsme rádi, že i v dnešní
uspěchané době zůstáváte věrni nám
a
našemu
poslání
pomoci
potřebným.
Doufáme, že nám zachováte
přízeň i v novém roce 2014.
PhDr. Vítězslav Králík
Diakonie Broumov

ředitel

Děkujeme
všem občanům, kteří se dívají kolem
sebe a včas nás upozorní na
problémy, které je tlačí. Není
v našich
silách,
ani
v silách
zaměstnanců obce, sledovat každý
kanál, chodník či jiné zákoutí, ale
jsme rádi, když nás na problémy
kolem vás upozorníte.

Tříkrálová sbírka
V sobotu 4.1.2014 dopoledne proběhne v obci tradiční
Tříkrálová sbírka. Prosíme občany, aby koledníkům
otevřeli dveře svých domů a mile je přijali. Všichni
koledníci jsou totiž dobrovolníci, kteří tímto způsobem
pomáhají lidem v nouzi.
Peníze se vybírají do zapečetěných pokladniček a každá skupinka koledníků
má doprovod dospělé osoby, která se může prokázat průkazkou koledníka.
Z finančních prostředků vybraných při letošní Tříkrálové sbírce hodlá
Charita Česká republika podpořit tyto projekty: Azylový dům sv. Terezie
v Praze 8, pomoc rodinám, pomoc zdravotně postiženým, nemocnici
v Ugandě.
Příspěvek k řešení kvality ovzduší v naší obci – úvodní slovo
Velmi často, když se vracím z práce domů, vidím již od čerpací stanice
naší ves ponořenou v oblaku kouře. Před cedulí obce téměř automaticky
přepínám topení na vnitřní cirkulaci a zbytek cesty dojíždím s uzavřeným
přívodem vnějšího vzduchu. Pokud někdy zapomenu, jsem odměněn v lepším
případě zápachem hnědouhelného kouře, v horším potom štiplavým zápachem
spálených plastů. Tento kouř pocházející z lokálních zdrojů vytápění však není
jen cosi, co lze vidět a cítit. Je to směs pevných a plynných látek, z nichž
naprostá většina má negativní vliv na lidské zdraví.
Že jsou emise ze spalování pevných paliv škodlivé pro zdraví člověka je
známo již velmi dlouho. Příkladem může být Velký smog v Londýně v roce
1952, kdy během několika měsíců zemřelo jeho následkem více než 10 000 lidí.
Toto „hmatatelné“ akutní působení smogu je v našich podmínkách málo
pravděpodobné, bohužel však není jediné. Vdechování kouře má kumulativní
účinek v organismu, může se projevit i po velmi dlouhé době a někdy dokonce
takovými symptomy, které na první pohled se znečištěním vzduchu nesouvisí.
Zdravotní důsledky znečištěného ovzduší jsou i nepřímé. Špatná kvalita vzduchu
odrazuje řadu lidí od pobytu ve venkovním prostředí a tím omezuje jejich
fyzickou aktivitu. Kromě toho také neumožňuje dostatečné větrání domů a bytů
a podporuje tak rozvoj plísní ve vnitřních prostorách.
Je zcela pochopitelná snaha občanů ušetřit náklady na energii používáním
levnějšího paliva, na druhou stranu je třeba si uvědomit, že zdravotní následky
se penězi vyčíslit nedají. Bohužel topografické umístění obce přispívá
k zadržování emisí v jejích níže položených částech. Zvláště v době špatných
rozptylových podmínek zůstává to, co vyjde z komínů, v naší dýchací zóně.

Z tohoto hlediska je důležité si uvědomit, že složení spalin nezávisí pouze
na použitém palivu, ale také na způsobu jeho spalování. Při dokonalém
spalování se emise znečišťujících látek skládají v závislosti na palivu zejména z
oxidu uhličitého, oxidů dusíku a síry, minerálních prachových částic a případně
těžkých kovů. Při nedokonalém spalování se k výše uvedeným produktům
přidávají další, mnohem nebezpečnější látky jako je oxid uhelnatý, metan,
polycyklické aromatické uhlovodíky, polychlorované dioxiny, furany, ozon,
vysoká koncentrace prachových částic a další. V následujících kapitolách bude
podrobněji popsán vliv nejvýznamnějších látek obsažených v kouři z lokálních
topenišť na lidský organismus. Na závěr se pokusím nastínit způsoby, kterými je
možné dosáhnout zlepšení ovzduší v naší obci.
Cílem tohoto článku není snaha, abychom všichni hned zítra přestali
používat pevná paliva, ale aby si všichni občané obce byli dostatečně vědomi
zdravotních rizik, která s jejich spalováním souvisí a aby se postupně snažili
hledat cesty jak jejich použití pevných paliv omezit, nebo alespoň minimalizovat
produkované emise. Podotýkám, že se nepovažuji za člověka přehnaně
ekologicky smýšlejícího. Považuji se jen za člověka, který si je vědom určitých
nebezpečí a chce tyto informace poskytnout ostatním občanům. Předem
souhlasím s názorem, že žít v nevědomosti může být mnohem jednodušší a
pohodlnější, avšak jen do okamžiku, kdy se dostaví zdravotní problémy…
Pavel Hamouz
Milí spoluobčané,
žijeme ve vaší obci již 6 let a žije se nám mezi vámi dobře. Protože jsme
minulé léto měli to štěstí, že jsme mohli strávit tři týdny v Africe,
v Demokratické republice Kongo, požádala nás paní
starostka, abychom vám tuto zemi a projekt, kterým
v ní chceme pomáhat aspoň několika tamním dětem,
představili.
Někteří z vás si náš příběh vyslechli již během
naší přednášky „Naše děti v Kongu“. Pro ty, kdo
nemohli přijít a přesto je cestovatelské zážitky
zajímají, jsme připravili následující „seriál“, který
bude provázet několik čísel tohoto zpravodaje.
Doufáme, že jeho stránky pro vás budou
příjemným počtením a třeba vás povedou i
k zamyšlení o tom, jak je svět rozmanitý a že se na něj dá dívat i z jiného úhlu,
než z toho, jímž na něj nahlížíme obyčejně.
Markéta a Olivier Debroise

Základní údaje o zemi
Demokratická republika Kongo (DR Kongo) nebo též Konžská
demokratická republika leží ve střední Africe. Svou rozlohou 2 345 000 km² je
po Alžírsku 2. největším státem Afriky. Tato země velká jako 2/3 Evropské unie
je také velmi rozmanitá. Jejím hlavním městem je Kinshasa, podle něhož se také
někdy nazývá Kongo-Kinshasa.
To aby se odlišila od svého souseda – Republiky Kongo nebo také KongoBrazaville. Protože byla země dříve belgickou kolonií, je i dnes jejím oficiálním
jazykem francouzština.
Její obyvatelstvo ale mluví četnými národními jazyky, jako jsou kikongo,
lingala,
čiluba,
swahili
a
jejich
ještě
četnějšími
dialekty.
Měnou je konžský frank (CDF). Je to měna velmi slabá, proto se v Kongu,
především při větších obchodních operacích, používá americký dolar. 1 USD tak
činí asi 950 CDF. V porovnání s českou korunou: 1 Kč = asi 50 CDF.
Kongo je 4. nejlidnatějším státem Afriky. Žije v něm 75,5 milionů
obyvatel složených z více než 200 různých etnik. Tato konžská populace je
velmi mladá: 44% obyvatel je
mladších 14 let, 53% má mezi 15 a
64 lety. Obyvatel starších 65 let jsou
jen 3%. V průměru připadá 5 dětí na
1 ženu, avšak 1/3 z nich je
podvyživená. 34% obyvatel je
negramotných. 80% Konžanů jsou
křesťané (hlavně katolíci, ale také
protestanti a další), zbytek jsou
muslimové,
animisté
a
jiná
náboženství.
DR
Kongo
se
dlouhodobě řadí mezi desítku zemí
s největším
počtem
obyvatel
žijících pod
hranicí
chudoby.
V roce 2011 se dokonce umístila na posledním místě
Indexu lidského rozvoje, který vyjadřuje kvalitu
lidského života s přihlédnutím k chudobě, gramotnosti,
vzdělání, střední délce života, porodnosti a dalším
faktorům.
Celou zemí protéká, co do průtoku, 2. největší
řeka světa – Kongo, podle níž nese země také své jméno.
Krátce z historie
Území dnešního Konga má za sebou dlouhou historii, jejíž počátky sahají
do pravěku. Pro nás - Evropany se ale Kongo otevřelo především až po objevech
řeky Kongo a okolních území H. M. Stanleyem v 2. pol. 19. stol. To se Kongo

stalo belgickou kolonií. Svou samostatnost pak získalo až v roce 1960. Záhy se
však v zemi rozšířila občanská válka, kterou ukončil v roce 1965 maršál
Mobutu, jenž se stal vládcem a zároveň diktátorem. Ten nastolil vládu jedné
strany a snažil se Kongo znovu „poafričtit“. Zemi přejmenoval na Zair (zaire =
řeka v jazyce kikongo) – pod tímto názvem ji mnozí z nás znají až dodnes. Díky
podpoře západních států zůstal Mobutu u moci až do roku 1997, kdy byl po
občanské válce svržen L. D. Kabilou. Během vlády Kabily došlo k další
občanské válce a Kabila byl roku 2001 zavražděn. Od jeho smrti je prezidentem
v zemi jeho syn, Joseph Kabila. Nepokoje se na většině území utišily, ale dodnes
přetrvávají ve východní části země nazývané Kivu. Proč tolik čísel? Tyto
statistiky a data jsou nezbytné k tomu, abyste si o zemi, o níž vám budeme
vyprávět, udělali obrázek. Pomohou vám později aspoň trochu pochopit život
tamních lidí. Proto jsme vás jejich výčtu nemohli ušetřit. A teď ještě:
Pohádka, která se stala realitou
V létě 2010 jsme jako obvykle odjeli na prázdniny do Francie. Tentokrát
jsme naši dovolenou u moře trávili v městečku Saint Palais nedaleko Royan na
pobřeží Atlantského oceánu. Hned na první nedělní mši v této farnosti jsme si
mezi ostatními kněžími u oltáře všimli také jednoho Afričana. Z farních listů
jsme se dověděli, že je to kněz z Konga-Kinshasy, který zde v létě vypomáhá a
zastupuje místní kněze, kteří jsou na dovolené. Shodou okolností se setkal
Olivier právě s ním, když si šel vykonat svou každoroční „francouzskou
zpověď.“ Jean-Martin NLANDU (počeštěno Jan-Martin) – tak se tento kněz
jmenuje – nám nabídl, abychom přišli na přednášku, při které bude mluvit o
poměrech ve své zemi a hlavně o životě dětí ze sirotčince, který v Kongu řídí.
Zúčastnili jsme se jí a těžké podmínky, ve kterých děti žijí, se nás dotkly natolik,
že jsme si s Janem-Martinem ještě sjednali osobní schůzku. Snažili jsme se přijít
na to, jak mu v jeho tíživé situaci, kdy „má na krku“ kolem 30 dětí a téměř
žádné finance, pomoct.
Po návratu domů jsme stihli udělat mezi našimi blízkými přáteli sbírku,
jejíž výtěžek jsme poslali sirotkům k Vánocům. S díky nám přišly fotky
dokumentující množství potravin, které za peníze nakoupili. Pak nastala dlouhá
odmlka. Čekali jsme naše čtvrté dítě a těhotenství a těžký porod nás zaměstnaly
natolik, že na nic jiného nebyl čas. Až zase na další Vánoce jsme udělali sbírku.
Byla přijata s díky a se zprávou, že do několika měsíců se děti musí vystěhovat
ze svého stávajícího domova v diecézním domě, který musí být uvolněn pro
studující kněze. A na nákup nového domu samozřejmě finance nebyly. O půjčce
pro sirotčinec nešlo uvažovat. Vždyť všechny jejich příjmy odcházejí na stravu a
nejzákladnější potřeby dětí, které nejsou nikdy pokryty. Z čeho by mohli splácet
úvěr?
Hned po vánoční sbírce jsme další udělat nemohli. Rozeslali jsme našim
známým poděkování se smutnou zprávou a prosbou, může-li kdo pomoct, ať tak
učiní. Naši přátelé z kralupského společenství manželů nás ale vyburcovali
k činnosti. „Vždyť těch 11 000 €, které děti potřebují, není pro Čechy tak
závratná částka. Nemůžeme je nechat bez pomoci!“ A tak se vybraly
pokladničky, udělaly plakátky a žebralo se, kde se dalo. Nakonec jsme v červnu

roku 2012 poslali na účet sirotčince 7 995 €, což je neuvěřitelných 200 000 Kč.
Tato částka spolu s darem biskupa tamější diecéze bez problémů pokryla
náklady na koupi nového domu.
V létě 2012 jsme se při naší dovolené ve Francii znovu setkali s naším
dobrým přítelem Janem Martinem. Setkání bylo opravdu srdečné. Dávali jsme
dohromady další nápady, jak dlouhodobě a efektivně pomáhat dětem ze
sirotčince. Pochopili jsme, že jsme k tomuto dílu voláni. Vždyť je tak těžko
uvěřitelné, že jsme se my z České republiky někde ve Francii potkali s knězem
z dalekého Konga při jeho teprve druhé cestě do Evropy. A navíc nás jeho
činnost natolik oslovila...
Ve mně se najednou probudily již dávno pohřbené touhy odjet do Afriky a
být tam nějak užitečná. Byla jsem si jistá, že tuto možnost jsem jako
několikanásobná matka prostě propásla. A najednou objevuji, že ne. I dnes
mohu pomoct lidem tohoto chudého kontinentu. A hlavně, nebude to jen tím, že
sem tam sáhnu do své peněženky, ze které toho asi nikdy moc nevylovím. Budu
moct pro tyto lidi opravdu pracovat, přemýšlet a s nimi nalézat způsoby, jak ven
aspoň z té největší bídy. A kromě toho poznávat jinou zemi, jiné způsoby života,
jiné myšlení...
V létě 2013 jsme se znovu setkali s Janem-Martinem – už ne ve Francii,
ale přímo v Kongu, kde jsme strávili 3 týdny. Tak jsme se seznámili i s dětmi ze
sirotčince a vychovatelkami, které se o ně starají. Byla to úžasná cesta, na kterou
se nedá zapomenout a která hodně ovlivnila náš pohled na svět, na život a na to,
co je vlastně důležité. Děti ze sirotčince se staly součástí našeho každodenního
života, protože zodpovědnost za ně leží teď už i na nás.
Tak vznikl projekt „Naše děti v Kongu“, jehož cílem je překonat tisíce
kilometrů, které nás s Konžany dělí, a podat si pomocnou ruku. My Evropané
žijící v zemích blahobytu finanční pomocí, chudá Afrika svou lidskostí, svou
odvahou a důvěrou v budoucnost.
Markéta Debroise
Více informací o projektu Naše děti v Kongu najdete na stránkách
www.charita.nasefarnost.cz v sekci Naše děti v Kongu.

V lednu slaví:
Kohoutová Milada
Kaválková Katuše
Švihlík Luboš
Dlouhý Jan

13.1.
14.1.
15.1.
23.1.

80 let
55 let
50 let
65 let

Srdečně blahopřejeme!

Nový rok ať zdraví, štěstí přinese vám!
Skleničky od Krupičky nechť radost udělají vám!

ŽIJÍ MEZI NÁMI aneb lidé v naší obci
Karen Dolejší
Na výstavě Zlaté české ruce jsme mohli
obdivovat výtvory z dílny Karen Dolejší.
Karen je mladá maminka, momentálně na
rodičovské
dovolené,
ale
kromě
svých
rodičovských povinností stíhá vytvářet mnoho
krásných věcí.
V naší obci žije již od
dětských let, kdy se do obce
přistěhovala se svými rodiči a
sourozenci.
Po
rodičích
zdědila lásku k přírodě a
krásným věcem. Proto se od
malička
věnuje
ručním
pracím. S postupem času se
více věnovala
výrobě
dekorací, obrázků, výrobkům
z proutí a pedigu a ze dřeva,
které jí tak krásně voní. Snaží
se zvládnout stále nové a nové techniky, které ji zaujmou.
A tak vyráběla krásné obrázky z nití, aranže z květin,
dekorace vánoční i velikonoční a v současné době se věnuje
pletení z proutí a pedigu. A jak přišla na košíky? Docela
prostě, potřebovala je do prádelníku a ty, které by se jí
hodily, nemohla sehnat. A tak si je prostě vyrobila a už jí
zůstala další technika, ve které se stále zdokonaluje. Její
výrobky jsou krásné a zajímavé, každý si jistě najde ten,
který ho
nejvíce
zaujme, ať
už je to
věnec,
svícen
nebo košík.
Má i svůj sen, zvládnout
výrobu
keramiky
a
šití
patchworku,
ale
to
až
v budoucnu,
protože
obě
techniky jsou velmi časově náročné. Nyní je především maminkou dvou malých
dětí, které jí zaberou veškerý volný čas.
A tak Karen přejeme, aby se jí všechny plány podařily uskutečnit, a
těšíme se na další krásné výrobky.

Z obecní kroniky:
Pošta ve Stehelčevsi
Historie poštovnictví řízeného
státem začíná v českých zemích
rokem 1526, kdy král Ferdinand I.
zřídil poštovní spojení mezi Prahou a
Vídní. Zajišťovala ho rodina Taxisů.
První poštovní známku na světě
vytiskli 6.května 1840 ve Velké
Británii. Na trěchto známkách byl
portrét anglické královny Viktorie.
V Rakousku byly první známky
vytisknuty o 10 let později a začaly
se na dopisy lepit od 1.června 1850.
Hned po vzniku nového
československého státu v roce 1918
oslovila nově ustanovená poštovní
správa malíře Alfonse Muchu, aby
vytvořil návrh první československé
známky. Jako nejméně konfliktní se
nakonec ukázal námět znázorňující
panorama Hradčan. Světlo světa
známka spatřila 18.prosince 1918.
Stehelčeves bývala v 19.století
přidělena poštou do Středokluk. Asi
v 80.letech 19.století na Brandýsek,
kam patřila až do 1.říjma 1957.
Nejprve byla pošta u nádraží, ale
pakl byla přestěhována do osady
Olšany, takže dojít na poštu
znamenalo jít 4 km tam a 4 km zpět.
Poštovní zásilky a balíčky menších
rozměrů
roznášela
v poledních
hodinách
listonoška
–
žen
z Brandýska. Od počátku roku 1956
se vyjednává o zřízení pošty ve
Stehelčevsi, ale byla zřízena až
1.října 1957. Ke zřízení pošty došlo
také proto, že Stehelčeves spadá pod
okres Kladno, ale Brandýsek pod
okres Slaný. Pošta je od počátku své
existence ve Stehelčevsi umístěna
v přízemí budovy MNV (OÚ) čp.43,
vlevo v přízemí. K naší poště náleží

tento obvod: Stehelčeves, Dřetovice
a Libochovičky. Zaměstnanci pošty
jsou: Václav Janda – revident spojů,
stáří 57 roků, původem z Brandýska.
Posledně sloužil jako vedoucí pošty
ve Vraném u Zlonic. Doručovatelem
pošty pro Stehelčeves je Šmídová
Anna, žena železničáře z čp.55, je to
dřívější zdejší kolportérka novin,
dnes dělá obojí. Do Dřetovic byla
ustanovena
Vlasáková
Anna
z Brandýska a do Libochoviček
dochází
vdova
po
bývalém
předsedovi MNV Marta Marešová.
Je rovněž uklízečkou na poště.
6.listopadu 1961 nastoupila na
poště nová vedoucí – Eva
Hampejsová nar. 1940 z Jedomělic.
Vedoucí Janda byl přeložen do
Hostouně. V roce 1962 je v naší obci
5 telefonních stanic. Poštovní úřad
s veřejnou
hovornou
v čp.43,
Národní škola v čp. 87, kancelář
MNV v čp.43, kancelář JZD v čp.5 a
kancelář cihelny v čp.51. Telefonní
ústředna obvodu pošty Brandýsek je
na poště v Brandýsku a spadá tam i
naše obec. Ústředna tato má však
obsluhu jen ve dne. Pro noční
hovory jsou telefonní účastníci
napojeni na ústřednu v Kladně.
Často se stává, že se účastníci
nemohou dovolat, což v případě
onemocnění nebo úrazu způsobilo
již mnoho problémů.
Rok 1966 - Doručovatelky roznášejí
poštovní zásilky, všechen tisk, jež
doručuje Poštovní novinová služba a
vybírají poplatky za rozhlas, televizi
a spotřebu elektrického proudu. V
celém správním obvodu pošty
vlastní 300 občanů, kteří vlastní
televizor a 428 jich má rozhlasový
přijímač.
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