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Právě
nastal
nejkrásnější měsíc
v roce,
všechno
kolem nás rozkvétá
a zeleň krásná, až
kýčovitá,
všude
kolem nás. Plni
síly a optimismu se
snažíme vše kolem
sebe uklidit a urovnat, aby byl i pohled na náš dům, ulici i vesnici
hezčí. Tím víc nás mrzí, když se naopak někdo snaží dělat vše pro to,
aby ty ostatní „otrávil“ a popudil.
Kdosi vyhazuje odpadky z kontejnerů ve sběrných hnízdech na
separovaný odpad, kdosi vylomil zámek u kontejneru na sběr starého
textilu a oděvy byly po celém prostranství. Kdosi několikrát vnikl na
dvůr OÚ a zcizil elektrospotřebiče zde uložené. Majitelé psů nechávají
své mazlíčky vykonat potřebu na chodnících, před vraty domů i
v parcích pro děti a ani je nenapadne exkrementy po svých psech
uklidit.
Upozorňujeme tímto, že jsme se rozhodli tyto nešvary razantně řešit a
budeme na taková místa, kde se vyskytují přestupky proti předpisům
obce či proti zákonu, umisťovat fotopasti. Pokud bude usvědčen
původce těchto přestupků, bude proti němu postupováno dle platné
legislativy.

Usnesení zastupitelstva obce Stehelčeves ze dne 15.4.2015
1. Zastupitelstvo obce souhlasí s rozpočtovým opatřením č. 3.
2. Zastupitelstvo obce souhlasí s koupí pozemků p.č. 589/20 a 589/22
v k.ú. Stehelčeves za cenu 2.300 Kč.
3. Zastupitelstvo obce souhlasí s podpisem smlouvy o poskytnutí
podpory ze SFŽP ČR na akci „Realizace úspor energie – ZŠ a MŠ
Stehelčeves“ č. 14199603 v předloženém znění. ZO pověřuje
starostku podpisem této smlouvy.
4. Zastupitelstvo obce souhlasí s uzavřením smluv na koordinátora
staveb v budově školy s paní Blankou Dostálovou v předloženém
znění a pověřuje starostku obce podpisem těchto smluv.
5. Zastupitelstvo obce souhlasí s výměnou všech trámů a zhotovením
železobetonového věnce na budovy školy.
6. Zastupitelstvo obce souhlasí s odložením opravy komunikace podél
Dřetovického potoka. Rekonstrukce této komunikace je zapracována
do rozvojového plánu obce a výhledově bude zrekonstruována.
7. Zastupitelstvo obce nechce dle novely Nařízení vlády č.37/2003 Sb.
navyšovat odměny. Pro neuvolněné členy ZO bude ponechána
stávající výše odměn.
8. Zastupitelstvo obce souhlasí s účastí pana místostarosty Tlacháče na
Valné hromadě VKM.
9. Zastupitelstvo obce souhlasí se zakoupením 5 ks kontejnerů na
separovaný odpad.
10. Zastupitelstvo obce souhlasí s umožněním přístupu strážníků OP
Stehelčeves do Registru řidičů.
Informace z obecního úřadu
Příští zasedání zastupitelstva obce se koná ve středu 20.5.2015 od
18.00 hodin v zasedací místnosti OÚ.
V tomto měsíci bude MUDr. Jeřábek ordinovat v naší obci v pondělí
11. a 25.5., vždy od 8.00 hodin.
Ve středu 6.5. od 15.00 do 16.30 hodin proběhne před kulturním
domem Očkování psů.
Cena za očkování 1 psa je 130,-Kč.

Ve čtvrtek 7.5.2015 od 10.00 hodin proběhne Kladení věnců
k pomníkům padlých. Sraz účastníků proti OÚ.
Čištění požární nádrže
V sobotu 9.5.2015 od 9.00 hodin proběhne již tradičně čištění požární
nádrže, kterou hlavně naše děti, ale i dospělí, využívají celé léto jako
koupaliště. Žádáme všechny občany, aby přišli našim hasičům pomoci
připravit nádrž a pozemek kolem na novou sezónu. Čím víc nás bude,
tím rychleji bude tento prostor upraven a s příchodem teplých dnů se
budeme moci koupat a opalovat v příjemném prostředí.
V úterý 19.5.2015 pořádá Mikroregion Údolí Lidického potoka zájezd
pro seniory členských obcí na Svatou Horu u Příbrami. Odjezd pro
všechny přihlášené účastníky je v 7,10 hodin od zastávky ve směru na
Prahu proti OÚ.
V měsíci dubnu odevzdali hliníkové obaly tito sběrači:
Hrach Miroslav
Tlacháč Adam
Mytych Jakub

4,8 kg
3,4 kg
2,7 kg

Sběračům děkujeme a posíláme již tradiční odměny.
Příští sběr těchto obalů proběhne v sobotu 23.5. od 9.00 do 11.00
hodin ve sběrném dvoře OÚ.
Upozorňujeme všechny rodiče, pokud postrádají části oděvů svých
ratolestí, že po letošních čarodějnicích zbyly části kostýmů a dětská
bunda na koupališti, kde si je můžete i vyzvednout. Na OÚ máme
jeden krásný, špičatý nos, červenou kouzelnou hůlku a kovový model
auta, a v chodbě před sálem v KD visí již delší dobu dětská bunda.
Neváhejte a pro svršky svých dětí si přijďte.
V úterý 28.4.2015 proběhla přednáška o Indii již v nových prostorách
obecního klubu, které se rekonstruují nad prodejnou Večerky.

V minulých dnech byla již opravena větší místnost tohoto prostoru a
průběžně se bude pokračovat v pracích tak, aby bylo možné od září již
plně využívat tyto prostory k volnočasovým aktivitám občanů naší
obce. Budou zde probíhat pravidelné činnosti jednotlivých skupin
obyvatel (kroužky pro děti a mládež, klubová činnost) i jednorázové
aktivity pro menší počet osob.
Rozhodnutím ZO jsme získali dlouho postrádané prostory pro činnost
různých skupin obyvatel (zájmové kroužky, besedy, přednášky), pro
jejichž činnost nebylo vhodné zázemí. Všichni zájemci, kteří by chtěli
tyto prostory výhledově využívat, se mohou obrátit na OÚ, aby mohl
být zpracován harmonogram využití těchto prostor.
Odpady v naší obci
V tomto měsíci bylo zprovozněno nové místo na separovaný odpad. Je
umístěno na křižovatce u zadní strany hřiště SK.
V současné době tak můžete ukládat separovaný
odpad do kontejnerů umístěných proti OÚ, Na
Brůdku, u bytovek, v Panské zahradě, u
bývalého parku v ulici V. Pokorného a teď nově
U hřiště. Ještě chceme vybudovat sběrné místo
v nové zástavbě ve směru na Prahu, ale
vzhledem k tomu, že se zde bude stavět
kanalizace, vybudujeme sběrné místo až po
ukončení těchto prací.
Připomínáme, že do zelených kontejnerů na sklo patří barevné i bílé
sklo, do žlutých kontejnerů na plast patří plastové lahve, plastové
obaly a Tetra packové obaly, do modrých kontejnerů na papír patří
pouze papír, ať už novinový či karton. Jen je třeba, abychom plast i
papírové krabice sešlapali, aby zabíraly co nejméně místa. Ostatní
odpady můžete likvidovat ve sběrném dvoře u OÚ.
Žádáme občany, aby odpad opravdu důsledně separovali a do
kontejnerů dávali jen to, co tam patří. Uvědomme si, že odpad z těchto
kontejnerů putuje na třídící linky, kde z něj musí zaměstnanci vybrat
vše, co tam nepatří a pokud jim po páse přijede uhynulé zvíře, použité
pleny nebo pytel se zbytky zkažených potravin, je to opravdu
nepříjemné.
Buďme ohleduplní i k těmto lidem a třiďme své odpady důsledně.

Vážení spoluobčané, rodiče a děti
Tak jako každým rokem, tak i letos s nástupem jara začíná kolem nás
všechno rozkvétat, pučet a probouzet se ze zimního spánku.
Jsme si dobře vědomi toho, že životní prostředí v naší obci není právě
ideální a všichni bychom jistě uvítali více zeleně v našem okolí a ne
jenom onu známou šeď domovních zdí, plotů a cest.
Proto právě nyní, na počátku jara, máme všichni společně možnost
udělat si naši vísku o něco útulnější a krásnější.
Srdečně bychom tímto chtěli požádat o pomoc při pořízení a výsadbě
nových ovocných stromů, ze kterých budou mít radost nejenom naše
děti, ale i my samotní a to hlavně proto, že si onen nový ovocný strom
budeme mít možnost nejenom vysadit, ale také být jeho patronem.
Jinými slovy, každý občan naší obce, nejenom rodiče žáků v naší
škole, může dle svého uvážení zakoupit některý z níže uvedených
stromků a společně s námi a třeba i svými ratolestmi ho zasadit.
Na oplátku každý takto zakoupený strom ponese štítek se jménem a
poděkováním svému pánovi (patronovi, který strom zakoupil).
Takto vás může každý den potěšit pohled na nově vzrůstající a sílící
zeleň v naší obci a s klidným svědomím můžete prohlásit, že i vy jste
viditelně přispěli, aby Vaše obec byla krásnější a zelenější .
Konkrétně budou k dispozici tyto druhy stromků:
Jabloně -150 až 180Kč
Třešně a hrušně- 200 Kč
Švestky- 210 Kč
Broskvoně, meruňky a nektarinky- 230Kč
O blízkém termínu výsadby budete včas
informováni, proto prosím připojte k vaší
závazné objednávce údaje o počtu a typu stromků a také telefonický
popř. e-mailový kontakt.
S poděkováním
Za komisi za životní prostředí Obce Stehelčeves
Tomáš Mytych

Poděkování
Velmi děkujeme SDH Stehelčeves za přípravu bezvadné hranice
k upálení stehelčeveské čarodějnice. Děkujeme také za skvělé
dozorování celé této akce. SDH celé obci umožnil důstojné rozloučení
s paní zimou.
S poděkování nesmíme zapomenout ani na SK Stehelčeves, který se
aktivně podílel na přípravě a organizaci prvomájového Sportovního
odpoledne. Všem dětem se odpoledne plné míčových her velmi líbilo.

DĚKUJEME!
Informace k výměně průkazů osob se zdravotním postižením
V průběhu roku 2015 bude Úřad práce měnit průkazy osob se
zdravotním postižením.
Nejdříve by se měli dostavit:
Klienti, kteří jsou držiteli průkazu mimořádných výhod) papírový
průkaz s platností kratší než do 31.12.2015), držitelé průkazu
mimořádných výhod (papírový průkaz s platností déle než do
31.12.2015 a trvale či neomezeně) a dále pak držitelé dočasného
průkazu osob se zdravotním postižením s datem vydání v roce
2013 (zalaminovaný průkaz), a jsou zároveň poživateli příspěvku na
mobilitu.
Při výměně bude nutné předložit občanský průkaz, průkaz osoby se
zdravotním postižením a aktuální fotografii. V případě pochybností
bude nutné předložit i rozhodnutí, kterým byly žadatelům přiznány
mimořádné výhody příslušným městským úřadem.
Držitelé dočasného průkazu osob se zdravotním postižením
s datem vydání rok 2014 a 2015 se mohou dostavit k výměně
průkazů během celého roku 2015.
Při vydání nového průkazu bude vybírán správní poplatek 30,-Kč.

Nábor nových policistů
Policie ČR upozorňuje na stále probíhající nábor policistů pro
Středočeský kraj. Konkrétní informace o podmínkách přijetí k policii
a k průběhu přijímacího řízení najdete na webových stránkách
www.policie.cz/nabor nebo jej podají pracovnice náborového
pracoviště Na Baních 1535, 156 00 Praha 5
tel.974 861 750
e-mail: krps.op.nabory@pcr.cz

Tento měsíc slaví:
SOBOTKA Radek
ŠEVČÍK Karel
DOBEŠOVÁ Zdeňka
HONZÍKOVÁ Alena
HORECKÁ Martina

6.5.
7.5.
7.5.
16.5.
23.5.

50 let
50 let
65 let
80 let
50 let

Srdečně blahopřejeme!

Požární útok ve Lhotě
V sobotu 18. dubna 2015
naše závodní družstvo
dětí vyrazilo na závody
v požárním útoku do
Lhoty. Ačkoliv nám
počasí zprvu nepřálo a
dokonce spadla i nějaká
ta sněhová vločka, přece
jen si nakonec sluníčko
dalo říci a chvílemi
vylezlo. Přesto nikoho
z nás nenapadlo to vzdát. Zmrzlé ruce, které se máčely ve vodě, nás
zřejmě popoháněly k rychlejší akci – aby už byly v teple. A tak to
fungovalo. První pokus byl nejrychlejší ze všech 8 družstev – 30, 22
vteřin a bylo nastříkáno. A šup do tepla. Za námi skončilo družstvo
Braškova s časem 37, 90 vteřin a na třetím místě Lhota s časem 39, 18
vteřin. Medaile za vítězství hřály děti víc, než rozžhavená kamna.
Radost veliká. A za odměnu – šampaňské a hurá na „plavečák“.
Fotbal na hřišti SK:
So 9.5.
So 23.5.

17.00 h.
17.00 h.

SK – Olovnice
SK - Neuměřice
Zprávy z fotbalu

 Velký úspěch miniškoličky pod vedením manželů Horákových.
Po celoročním zarputilém trénování se naši nejmladší dočkali
zaslouženého vítězství nad Brandýskem 13:1. Došlo k posílení
týmu kluky ze Dřetovic, kteří již nějaké zkušenosti s fotbalem
mají.

 Mladší přípravka zatím odehrála 2 turnaje jarní sezóny, při
kterých sbírá nejen cenné zkušenosti, ale i body. V tomto týmu
nachází uplatnění děti, které začínaly před 2 roky v miniškoličce.
 Starší přípravka: to jsou děti, které hrají již delší dobu a už mají
něco za sebou. Do tohoto týmu vkládáme velké naděje, protože
jsou to vyrovnaní soupeři pro všechny ostatní týmy. Toto nám
předvedly v neděli 19. 4. na hřišti SK Stehelčeves, kde sehrály
dramatické utkání s Kačicí. Vítězství pro Stehelčeves 4:3.
 Mladší žáci konečně ukazují, že tři roky práce s nimi nese
kýžené ovoce. Hrají se svými soupeři naprosto vyrovnaná
utkání.
 Na závěr bych chtěla podotknout, že naše fotbalové týmy trpí
tím, že naše děvčata jezdí hrát fotbalovou ligu za tým Dobrovíze
a tudíž se nemohou účastnit všech zápasů. Jsme hrdí na to, že se
naše děvčata dostala do této soutěže, protože zde vidíme jejich
budoucnost, pokud zůstanou u fotbalu.
Rádi bychom tímto poděkovali všem fanouškům za hojnou účast při
utkáních a podporu našeho fotbalu.
Sportovní odpoledne ve Stehelčevsi
V pátek 1. května komise pro děti a mládež a sport uspořádala
sportovní odpoledne s názvem „ Pohyb a míč“. Na hřišti se sešlo asi
35 dětí různě velkých a různě starých, od 3 až po 15 let. Děti byly
rozděleny do 5 skupin, každá skupina měla svého vedoucího, který se
o ně staral po celou dobu na sportovišti.
Měly možnost si vyzkoušet střelbu na koš nebo slalom s míčem mezi
praporky, střelbu na branku a jiné sportovní aktivity s míčem. Někteří
velmi svědomitě a pečlivě plnily úkoly, které pro ně byly připraveny.
Cílem tohoto odpoledne bylo zvednout děti od počítačů a tabletů,
protáhnout si tělo a zasportovat si.
Pro všechny účastníky byly připraveny medaile, pamětní listy a
spousta sladkostí. Myslím si, že to bylo velmi vydařené odpoledne,

děti odcházely ze hřiště příjemně unavení. A tak jsme trochu
netradičně oslavili 1. květen Svátek práce.

Čarodějnice 2015
Tak jako každý rok, tak i letos, se sešly všechny čarodějnice z naší
obce na koupališti. No a pak již bylo veselo. Po průletu
obcí se naše čarodějky opět sešly u vody, kde se
závodilo, házelo košťaty, létalo na nich a nakonec byla
zapálena hranice, na které uhořela jedna z čarodějnic.
Byla vybrána i nejhezčí čarodějnice, které to opravdu
moc slušelo. No a naše komise opět nezklamala, tak jsme
nejen opékali špekáčky, ale na ohni pekli i pravé české
trdelníky. Všichni si Filipojakubskou noc užili a jen
zvolna se rozcházeli do svých domovů.

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

Jarmila Loukotková (14. dubna 1923 Praha – 29.
října 2007 Praha)
Česká prozaička a překladatelka (překládala mj. díla
Francoise Villona). Narodila se v Praze v rodině
českého amerikanisty, etnografa a lingvisty Čestmíra
Loukotky. V Praze také vystudovala reálné
gymnázium (maturovala roku 1942). Po maturitě
krátce studovala na soukromé jazykové škole francouzštinu, ale už od
roku 1943 pracovala jako úřednice na pražském magistrátu. Až po
válce mohla zahájit studium estetiky a francouzštiny na Filosofické
Fakultě Univerzity Karlovy, které dokončila v roce 1949. Zájem o
dějiny probudilo v Loukotové studium tohoto předmětu a latinského
jazyka na reálném gymnáziu v Praze, lásku k antice pak její prastrýc
František Loukotka, gymnaziální ředitel a autor učebnic latiny a
řečtiny.
Prozaická tvorba Loukotkové se obrací ke třem okruhům – k antice,
francouzské historii 1. století a k současnosti. Jarmila Loukotková
vydala povídky, dramata, příběhy dobrodružné i milostné a vědecké.
Přispívala do periodik a vydala i jednu vzpomínkovou kuchařku.
Ve fondu knihovny jsou:










Pro koho krev
Vstup do ráje zakázán
Medúza
Pod maskou smích
Žít jednou spolu
Není římského lidu
Smrtí boj nekončí
Navzdory básník zpívá
Bůh či ďábel

Z kroniky školy:
Oslavy, projevy:
Oddanost a láska vlastenecká příchylnost k Nejvyššímu
panovnickému rodu našemu byly při každé možné příležitosti buzeny
a utužovány. Památné a zvláště významné dny oslaveny byly školními
slavnostmi s přiměřenými proslovy řídícího učitele, zpěvy a
deklaracemi a zasílány byly projevy nejvyšší úcty, oddanost,
popřípadě radosti z úspěchů válečných. Při vyučování pilně dbáno
bylo, aby žactvo bylo si vědomo, jaké povinnosti má občan ku vlasti,
státu a Jeho nejvyššímu představiteli Jeho Veličenstvu císaři pánu a
jmenovitě při hodinách četby, slohu, přednášení a zpěvu využitkováno
bylo v této věci každé příležitosti. Zvláště pak stalo se tak na počátku
a konci školního roku, den Nejvyšších jmenin Jeho Veličenstva císaře
Františka Josefa I., v dny jmenin a narozenin Jejího Veličenstva
císařovny Zity, dne 10.prosince 1916 oslava nastoupení na trůn Jeho
Veličenstva Karla I.spolu s oslavou dobití Bukurešti a.p.
Zádušní služby Boží za zvěčnělého císaře Františka Josefa I.byly ve
dnech 28.a 30.listopadu a dne 2.prosince 1916, v tento poslední den se
zvláštní smuteční oslavou školní. Písemná blahopřání a podobné
projevy zaslány byly c.k.okresnímu hejtmanství, jež je předkládalo na
místa vyšší a za projev soustrasti v příčině úmrtí Jeho Veličenstva
císaře Františka Josefa I.došlo poděkování.
Pomocná činnost školy:
V pomocných opatřeních ku zmírnění válečných strastí bylo ve
školním roce 1917 pokračováno a žactvo zúčastnilo se ochotně této
činnosti jak vlastními příspěvky, tak i výpomocí při různých sbírkách.
1.Na oslavu Nejvyšších jmenin Jeho Veličenstva císaře Františka
Josefa I. pod titulem „Obětní dnové“ sbíráno bylo ve prospěch
c.k.rakouského vojenského vdovského a sirotčího fondu. Získáno bylo
216K 40 h, a to: prodejem odznaků 20 K, sbírkou po domech 100 K
(dívky škole odrostlé), z divadla 56 K a 24 h ( DTJ – Julinčiny
vdavky), z divadla 50 K a 16 h (Sokol – Rodinná vojna).
Na paměť nastoupení trůnu Jeho Veličenstvem císařem Františkem
Josefem I. pro sirotky po padlých vojínech sbírala děvčata III.a
IV.třídy dne 3.prosince 1916 po domech a získala 80 K.
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