STEHELČEVSKÝ

ZPRAVODAJ
01/2015
Vážení spoluobčané,
dnes poprvé se setkáváme v roce 2015, a proto bychom Vám všem chtěli
popřát všechno nejlepší, hlavně hodně štěstí, zdraví a spokojenosti po celý rok.
Ať se Vám splní všechna, i ta nejtajnější přání, a aby nadcházející rok přinesl
mír, pohodu, zdraví a lásku nám všem.

PF 2015

Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce dne 17.12.2014
1. Zastupitelstvo obce schvaluje vyrovnaný rozpočet obce na rok 2015.
2. Zastupitelé obce souhlasí s rozpočtovým opatřením č. 8. Pokud do konce roku
dojde k překročení závazných ukazatelů rozpočtu, zastupitelé souhlasí s tím, aby
rozpočtové změny provedla starostka a na lednovém zasedání předložila
podrobnou zprávu.
3. Zastupitelstvo obce souhlasí s nákupem dárkových poukázek ve výši 2.000 Kč
ze sociálního fondu obce pro všechny zaměstnance, kteří mají nárok ze
sociálního fondu čerpat.
4. Zastupitelé obce souhlasí s uzavřením smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení
věcného břemene s firmou RWE GasNet na poz.p.č. 459/1,481/1 a 576/1.
5. Zastupitelstvo obce souhlasí s uzavřením nájemní smlouvy na pronájem
objektu v bývalé has. zbrojnici za 2.500 Kč/měsíčně a úhradu energií paní
Veselé, a to od 2.1.2015.
6. Zastupitelstvo obce souhlasí s prodejem části pozemku p.č. 323 manželům
Dolejším za cenu 100,-Kč/m2 a odkoupením části pozemku p.č. 298 za cenu
100,-Kč/m2.
7. Zastupitelstvo obce souhlasí s pozemkovými úpravami v k.ú. Stehelčeves.
8. Zastupitelstvo obce souhlasí s čerpáním půjčky ve výši 10.000 Kč ze
sociálního fondu zaměstnanci č. 36. Smlouvu a splátkový kalendář se splátkami
2.500 Kč/měsíčně připraví starostka obce.
9. Zastupitelstvo obce souhlasí se Směrnicí k finanční kontrole a bere na vědomí
změny účetních směrnic.
10. Zastupitelstvo obce souhlasí se zrušením zbytkové hodnoty majetku tam, kde
byla nastavena.
Zprávy z Obecního úřadu
- MUDr. Jeřábek bude ordinovat v naší obci v pondělí 5. a 19. ledna 2015.
- Od 5.1.2015 je možné hradit na OÚ poplatek za odpady a za psy. Poplatek
za odpady činí pro rok 2015 760,- Kč za osobu, děti do 15 let a senioři od
75 let hradí poplatek ve výši 50% (380,-Kč).
- Příští zasedání ZO Stehelčeves se koná ve středu 21.1.2015 od 18.00 hod. v
zasedací místnosti OÚ.
Děkujeme všem občanům, kteří nám poslali krásná přání k vánocům a
novému roku, moc nás všechna potěšila.

Rok 2014 v naší obci
K 1.1.2014 žilo v naší obci 725 obyvatel, během roku se přistěhovalo 59 osob a
21 občanů se odstěhovalo. Narodilo se 10 dětí, pět holčiček a pět chlapců,
zemřelo 6 občanů, 4 muži a 2 ženy. V současné době je průměrný věk občanů
naší obce 37 let.
I nejčastěji užívaná křestní jména se mění. V lednu 2014 bylo v naší obci
nejčastějším jménem u mužů Jiří 24x, Martin 22x a Josef 20x, v lednu 2015 jsou
to Jiří 26x, Pavel 23x a Martin 22x, u žen to byla v lednu 2014 Marie 16x, Jana
15x a Lucie 11x, v lednu 2015 je to Jana 16x, Marie 15x a Kateřina 12x.
K 1.1.2015 je v naší obci hlášeno k trvalému pobytu 754 obyvatel.
A co se změnilo v obci?
Dostavěla se splašková kanalizace v ulici U Hřiště, provedla se rekonstrukce
schodiště mezi ulicemi U Hřiště a V. Moravce. V ulici V. Moravce bylo
vybudováno odvodnění. Část této stavby byla hrazena z příspěvku MÚLP.
Z dotačního fondu Středočeského kraje bylo zakoupeno a instalováno nové
čerpadlo do vodárny, která zásobuje vodou požární nádrž. Koncem roku byly
opraveny asfaltové povrchy v místech, kde byly nejvíce poničeny a to v ulicích
V. Moravce, Hlavní a u školy.
Byly zpracovány projekty a žádosti o dotace na Nástavbu školy a Revitalizaci
pláště budovy školy. Na revitalizaci pláště budovy školy nám dotace již byla
přiznána. Byla provedena i výběrová řízení na dodavatele a nyní čekáme na
nabytí právní moci rozhodnutí, abychom mohli podepsat smlouvy o dílo a začít
s pracemi.
Již od roku 2013 probíhaly v katastru naší obce pozemkové úpravy. Celý tento
proces vyvrcholil na konci roku a během první poloviny tohoto roku by měl být
ukončen.
Pro OP bylo zakoupeno nové auto a staré bylo nabídnuto k prodeji a prodáno.
Pro údržbu obce byl zakoupen automobil KIA, aby naši zaměstnanci mohli
rychleji pracovat na údržbě obce.
Byly do provozu uvedeny nové webové stránky obce a začali jsme uveřejňovat
pořádané akce i na facebooku. Do bezplatného systému na rozesílání
informačních SMS zpráv se zapojuje stále více občanů.
Dalšími projekty, na kterých se pracuje, jsou projekty na výstavbu a rekonstrukci
chodníků v ulici Hlavní a V. Hermacha, kde již čekáme na stavební povolení,
druhá část vybudování těchto chodníků je ve fázi projektové přípravy.
Byla zpracována a podána žádost o dotaci na vybudování splaškové kanalizace
v nové zástavbě ve směru na Prahu.

Tento měsíc slaví:
Schnabl Václav 24.1.
Ptáčník Jaroslav 25.1.

75 let
85 let

Srdečně blahopřejeme!
Odešli navždy:
Jansová Jiřina
Kalina Karel

89 let
nedožitých 82 let

SDH Stehelčeves pořádá v sobotu 10. ledna 2015 od 17.00
hodin Valnou hromadu v sále KD ve Stehelčevsi
Srdečně zveme všechny členy i příznivce na tuto akci.

Upozornění pro majitele psů
V minulém měsíci došlo na našem katastru „u druhého rybníka“ k napadení psa
divokým prasetem. Při venčení se volně
pobíhající
pes
dostal
do
kontaktu
s divočákem, a ten mu způsobil tržné rány na
těle, které musel ošetřit veterinář. Není
pravda, že divoká prasata žijí pouze v lese,
můžeme se s nimi setkat v remízkách,
neobdělaných polích apod. Největším místem
výskytu divokých prasat na našem katastru je
okolí Buštěhradské haldy.
Při venčení svých miláčků by si majitelé měli uvědomovat, že střet psa
s divočákem nemusí skončit vždy dobře, a ošetření u veterináře není levná
záležitost. Mohlo by dokonce dojít k úhynu psa.
Proto bychom měli své psy na těchto místech mít pod dohledem, nejlépe na
vodítku.

V měsíci prosinci odevzdaly Tetra pack obaly tyto děti:
Horák Tomáš
Majerčák Lukáš
Hrach Miroslav
Debroise Marie
Dragoun Vojtěch
Kmošek Pavel
Karbus Adam
Šimovič Martin

2 696 obalů
671 obalů
603 obalů
540 obalů
257 obalů
218 obalů
96 obalů
61 obalů

Všem sběračům děkujeme
a posíláme odměny!

Naše děti v roce 2014 sebraly celkem 21 278 Tetra pack obalů, což je o 3 822
obalů více než v roce loňském. Celkem se Naší soutěže zúčastnilo 17 dětí, které
se umístily takto:
1. Hrach Miroslav 6 352 obalů
2. Horák Tomáš
2 696 obalů
3. Dragoun Vojtěch 2 532 obalů

4. Karbus Adam
5. Debroise Michal
6. Kmošek Pavel
7. Majerčák Lukáš
8. Klimeš Jan
9. Debroise Marie
10. Kracíková Andrea

11. Štanc Václav
12. Vašťáková Adéla
13. Krupička Zbyněk
14. Šimovič Martin
15. Štanc Lumír
16. Svoboda David
17. Klimeš Jiří

Všem dětem děkujeme, a doufáme, že všichni budeme tento odpad třídit i nadále
a vhazovat do žlutých kontejnerů na plasty.
Účelu této soutěže bylo dosaženo, naučili jsme se třídit tento odpad, a tak je na
místě tuto soutěž ukončit.
Ale aby byly naše děti i nadále motivovány k separaci odpadů, vypisujeme od
letošního roku soutěž novou.
Pravidla nové soutěže pro naše děti budou uveřejněna v únorovém zpravodaji.

Mikroregion Údolí Lidického potoka
Jak jistě všichni víte, je naše obec členem Mikroregionu Údolí Lidického potoka.
V loňském roce založil MÚLP „Malý dotační titul“, kde mohou organizace a
uskupení obyvatel členských obcí žádat o dotaci na svou činnost. Dotační titul je
vypisován 2x ročně, a to na jaře a na podzim. V loňském roce využilo 5
organizací možnost čerpat v jarním kole a čtyři v kole podzimním.
V jarním kole požádaly o MDT tyto naše organizace:
Rodičovské sdružení Školáček o.s.- na podporu dlouhodobého projektu „Čte celá
škola“ . Na nákup knih obdrželo 3.000,-Kč.
ZŠ a MŠ Stehelčeves – Den rodiny a Kuličkiáda. Na odměny a občerstvení děti
dostaly také 3.000,-Kč.
SDH Stehelčeves-kolektiv mladých hasičů – na letní pobytový tábor v Sosni u
Rakovníka na odměny při soutěžích obdrželi mladí hasiči 2.400,-Kč.
Klub šikovných rukou - přijal na nákup materiálu na výrobu háčkovaného
Betlému 3.000,-Kč.
SK Stehelčeves o. s. – oddíl mladých fotbalistů – na nákup dresů a chráničů pro
malé fotbalisty obdržel 3.000,-Kč.
V podzimním kole požádaly o MDT tyto naše organizace:
SDH Stehelčeves – kolektiv mladých hasičů – na nákup závodního oblečení pro
děti obdržel 3.000,-Kč.
LOS HOSPODOS band si za 3.000,- Kč nakoupil trička pro své členy.
Klub šikovných rukou – dostal 3.000,- Kč, za které ženy nechaly zhotovit
pohlednice háčkovaného Betlému.
SK Stehelčeves – Nákup fotbalových dresů – 3.000,- Kč.
Nejsou to sice velké částky, ale pro organizace je to jistě dobré přilepšení a
vyžaduje to opravdu jen trochu práce s vyplněním jednoduchého formuláře a
zaslání vyúčtování akce. Aktivní organizace tak získaly na svou činnost celkem
26.400,-Kč od MULP. A to je návod i pro ty ostatní, jak získat podporu pro svou
činnost.
Dalším projektem, kterým chce MULP pomoci obyvatelům členských obcí je
Databáze drobných výrobců a řemeslníků.
V druhé polovině minulého roku byly dokončeny webové stránky MULP, na
kterých bude v nejbližší době zveřejněna databáze drobných výrobců a
řemeslníků. MULP tak chce pomoci malým výrobcům, aby se o nich a jejich
produktech dozvěděli lidé v okolí a mohli si zakoupit jejich výrobky.
Zveřejnění prezentace, která bude obsahovat spojení na řemeslníka a několik
fotografií jeho výrobků, bude zdarma. Bližší informace najdete již brzy na adrese
www.mulp.cz nebo na obecním úřadě ve Stehelčevsi.

Akce v měsíci lednu
Tříkrálová sbírka 2015
Tradiční tříkrálová sbírka proběhne v obci v sobotu 3. 1. 2015 od 10hod. Prosíme
všechny občany o vlídné přijetí koledníků, kteří vám chtějí do domovů přinést
vánoční radost a zároveň tak posloužit těm, kteří neměli v životě tolik štěstí jako
většina z nás.
Z finančních prostředků získaných v Tříkrálové sbírce 2015 podpoří Arcidiecézní
charita Praha tyto projekty:
 Pomoc rodinám a matkám s dětmi
 Podpora nových Farních charit v pražské arcidiecézi
 Nemocnice Arcidiecézní charity v Ugandě
Za všechny koledníky Markéta Debroise

SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ VE STEHELČEVSI
POŘÁDÁ

V SÁLE KULTURNÍHO DOMU VE STEHELČEVSI

v sobotu 31. ledna 2015

od 20.00 hodin

HASIČSKÝ PLES
HRAJÍ: HOROVÉ

VSTUPNÉ: 80,-KČ
BOHATÁ TOMBOLA

Knihovna
Informace z knihovny
Dne 4. 12. 2014 od 17.00hod v naší
obecní knihovně proběhla zábavná
přednáška pana učitele Marka Veselého.
Obecenstvo se dostavilo v hojném počtu,
i když pár dalších diváků by se jistě do
knihovny ještě vešlo. Přišli malí i velcí,
maminky i děti. Usazeni na pohodlných
židličkách sledovali zajímavé pokusy,
většinu z nich si osobně vyzkoušeli a
snažili se přijít na kloub záhadám.
Některé odhalili, jiné musel pan učitel
vysvětlit, ale u všech se výborně bavili i žasli. Přednáška byla zajímavá a vtipná,

výborně připravená a i obecenstvo překvapilo. Zvláště někteří malí vědátoři
překvapili
svými
bystrými
úsudky i postřehy.
Dvě hodinky utekly jako voda a
museli jsme se rozloučit.
Tak snad zas někdy příště,
pozvánky na připravované akce
sledujte v našem Zpravodaji.
GM

Pozvánka do knihovny
Na měsíc leden plánuje knihovna
přednášku o včelách.
O jejich životě, zvycích, a chovu nám
bude přednášet JUDr. Rostislav Ovčárik,
předseda ZO Českého svazu včelařů ve
Slaném.
Termín je určen na 27.1.2015 od 17.
hod. v prostorách obecní knihovny. Vstup je
dobrovolný.
Pro osvěžení paměti budou vytištěny
letáky v průběhu měsíce ledna a vyvěšeny
na obvyklých místech.
Z důvodu předpokládaného velkého zájmu o tuto přednášku vás žádám o
rezervaci míst přímo v knihovně nebo na Obecním úřadě.

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

Otakar Chaloupka ( 14. února 1935 Liberec - 9.
července 2013)
byl český učitel, literární kritik a vědec, spisovatel.
Své dětství prožil v Chotěboři a tady také absolvoval
gymnázium zakončené maturitou v roce 1953.
Vystudoval filozofickou fakultu Univerzity Karlovy,
obory čeština a maďarština.
Po zdárném ukončení studií se stal na několik let učitelem. Učil na základní škole
v Třebotově a od roku 1960 v Praze. V roce 1962 své zaměstnání změnil,
nastoupil jako aspirant do Pedagogického institutu Jana Ámose Komenského při
ČSAV. Zde získal doktorát filozofie.
V roce 1967 v tomto ústavu působil
jako vědecký pracovník. V roce 1980
převzal do svého vedení Kabinet dětské
literatury a teorie literární výchovy. Byl mu
udělen titul zasloužilý umělec.
Od roku 1958 se stal autorem doslovů
k řadě knih, vědeckých prací, sci-fi povídek
a románů.
Spolupracoval s filmem i televizí.
Ve fondu knihovny jsou:


Perné dny

Z plotny
Našich babiček
kolem roku
1920
Zelňáky
Mírně osolená hladká mouka se zpracuje se sádlem ve vláčné těsto, kam se přidá
syrové a vyždímané zelí spolu s kmínem (doporučujeme zelí pokrájet).
Vytvarujeme si placky dle chuti a pečeme v troubě z obou stran do růžova. Plech
není potřeba vymazávat. Dobrou chuť!

Nápady
Podařilo se Vám přinést si s sebou nečistotu na koberec? Děti si hrály na vaření a
přenesly ingredience až na koberec?
Máme pro Vás řešení…. levné a
ekologické! Stačí vytáhnout ze spíže jedlou
sodu s octem, smíchat s troškou vody
v hustou kaši… teď už jen vybrat místa,
která jsou určená k odstranění skvrn a
fleků, vzít do ruky kartáček s pastou a
vykartáčovat koberec. Přebytky sody
vysajete vysavačem. Nestojí to majlant a
víte, co jste použili.

Víte, že…
- 2.ledna 1965 se poprvé na našich televizních obrazovkách objevil
Večerníček a kluk v papírové čepici nás pozdravil „Dobrý večer“?
- 3.ledna 1923 zemřel Jaroslav Hašek, autor „Dobrého vojáka Švejka“?
- 31.ledna 1915 byl poprvé v dějinách použit nervový plyn, který měl na
svědomí během 1.světové války milion životů?

Historie naší obce
Z kroniky školy
Přednáška
Dne 21.května 1915 přednášel v hostinci pana V. Beneše čp.8 kladenský odborný
učitel pan Vojtěch příhoda o „Cestě po jižním bojišti“. Předvedl řadu světelných
obrazů z jižních zemí rakouských, jmenovitě z Tyrol a Dalmácie a provázel
obrazy poutavým výkladem. Přednáška byla odpůldne pro žáky, večer opakována
byla dospělým. Návštěva odpoledne i večer byla velmi hojná. Večerní přednášku
poctila svou přítomností také ctěná choť c.k.okresního hejtmana kladenského
Šlechty a bylo milostivé za její obětavost upřímně poděkováno. Hmotný
výsledek byl velmi slušný a bylo dne 31.května 1916 c.k. okresní školní radě
zasláno 55K 26h. Všem, kdo se o zdar přičinili, jmenovitě p. přednášejícímu,
srdečný dík!
Ku konci přednášky vzdán hold Jeho Veličenstvu a byl druhého dne tlumočen
deputací na c.k. Okresní hejtmanství v Kladně
Zastupitelstvo obce se starostou panem Bohumilem Pomajzlem v čele bylo
nezměněno, což platí i o místní školní radě a oba tyto úřady plnily svědomitě
svůj úkol v těchto zlých dobách, a jmenovitě pan starosta dostál mnoha těžkým
povinnostem svého úřadu velmi účinně a odevzdaně. K vedení obecních prací
tajemnických ustanoven byl definitivně od 1.ledna 1916 pan O. Jeníček, jenž
úřad ten zastával zatímně již po 3 léta.
Platy za správní rok 1915.
Místní školní rada r. 1915 vybírala 6% přirážku vydržovací a 30% přirážku
stavební.
Účet vydržovací má příjmu 2.446 K, vydání 1.875 K,zbytek 571 K
Účet stavební má příjmu 2.349 K, vydání 2.373 K, schodek 24 K
Dluh 1.ledna 2016 jest 5.000 K
Osada Stelčoves přirážek nevybírala a z příjmů hradila 1.200,- K, částečně
vydržovací vydání školní.
Úroda 1916 Požárů, krupobití, povodní do 1.září 1916 nebylo, zima velmi mírná
– ani led se nenaložil – jaro mokré, květen – červen velice suché a studené,
červenec a srpen studené a mokré, toť byl hlavní ráz vegetační doby a ráz ten
důsledně dodržoval a na úrodu nepříznivý vliv měl. Žito i pšenice utrpěly
špatným odkvetením, ječmen se zdařil pěkně. Řepa pěkně se uvedla, za to
brambory zakrněly zimou a trpěly hnilobou – výtěžek daly velmi skrovný. Žně
protáhly se až do září pro stálé deště a přepršky, jmenovitě v druhé polovici
srpna. Ovoce – třešní a švestek hojně, hrušky a víno žádné, jablek a ořechů
prostředně.
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