STEHELČEVSKÝ

ZPRAVODAJ
6/2015

Červen
Přichází červen a s ním i prázdniny, které v naší škole budou již o 14 dní
dříve, díky stavebním pracím na budově školy. To je jistě vítaná zpráva pro děti,
ale pro rodiče už tak pozitivní není. Ale protože paní ředitelka spolu
s pedagogickým sborem zajistila do konce června náhradní program, bude o děti
postaráno vlastně až do konce školního roku. Za to patří všem pracovníkům
školy velký dík.
Mateřská škola se již od prvního června přesunula do Dřetovic, takže práce
na rekonstrukci školy mohou začít naplno. A tak se všichni budeme snažit, aby
průběh všech prací byl co nejrychlejší, abychom naše děti mohli uvítat v září
v nově upravené škole. Do konce roku budou dokončené i úpravy nových tříd
v půdní vestavbě.
V červnu však čekají naši obec ještě další velké akce, a to oslava
Mezinárodního dne dětí v neděli 7. června 2015 od 15.00 hodin, tentokrát u
požární nádrže, kde se jistě pobaví děti všech věkových kategorií.
Za čtrnáct dní společně oslavíme
130.výročí založení Sboru dobrovolných hasičů
ve Stehelčevsi. Tato akce proběhne v sobotu
20.června od 10.00 hodin.
A do třetice všeho dobrého, další týden
proběhne na hřišti SK Stehelčeves turnaj
žákovských mužstev, o Pohár starostky obce Stehelčeves v sobotu 27. 6. 2015
od 9:00 hodin.
Doufáme, že se všichni přijdete podívat na tyto akce, kde je vždy
připraveno výborné občerstvení a co je nejdůležitější, skvělá zábava.

Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce dne 20.5.2015
1. Zastupitelstvo obce souhlasí s rozpočtovým opatřením č. 4.
2. Zastupitelstvo obce schvaluje závěrečný účet obce za rok 2014 (celoroční
hospodaření) bez výhrad.
3. Zastupitelstvo obce bere na vědomí informace, týkající se účetní závěrky za
rok 2014 a schvaluje účetní závěrku obce, sestavenou k 31.12.2014.
4. Zastupitelstvo obce schvaluje účetní závěrku PO ZŠ a MŠ Stehelčeves,
sestavenou ke dni 31.12.2014.
5. Zastupitelstvo obce schvaluje hospodářský výsledek školy ve výši 79.093,51
Kč a navrhuje jej převést do rezervního fondu organizace. Z tohoto fondu budou
uhrazeny tělesa pro osvětlení a slaboproudé rozvody při budování nových prostor
školy maximálně do výše 40.000 Kč.
6. Zastupitelstvo obce souhlasí s přeložkou vodovodu při opravách mostu
evid.č.101-039.
7. Zastupitelstvo obce souhlasí (v souvislosti s vodovodní přeložkou při
opravách mostu) s dočasným záborem o výměře 81 m2 pozemku parc.č. 45, o
výměře 41 m2 pozemku parc.č. 49/1, o výměře 26 m2 pozemku parc.č. 241 a o
výměře 141 m2 pozemku parc.č. 253 a následným uzavřením smlouvy mezi obcí
a investorem stavby.
8. Zastupitelstvo obce souhlasí se Smlouvou o služebnosti, týkající se pozemku
p.č. 253.
9. Zastupitelstvo obce souhlasí s vypsáním výběrového řízení na dodavatele
sádrokartonových podhledů. Výběrové řízení zpracuje firma Ammbra Projekt
s.r.o. Zastupitelstvo obce pověřuje starostku podpisem smlouvy.
10. Zastupitelstvo obce souhlasí s přemístěním panelu na měření rychlosti,
předběžné náklady jsou vyčísleny do 12.000 Kč.
11. Zastupitelstvo obce souhlasí s podpisem smlouvy s obcí Brandýsek o
spádovosti naší školy do Brandýsku.
12. Zastupitelstvo obce souhlasí s čerpáním ze SF obce ve výši 1.000 Kč pro
zaměstnance č. 35 a č. 13.
13. Zastupitelstvo obce souhlasí s nákupem nového počítače a tiskárny do
knihovny v celkové hodnotě do 10.000 Kč bez DPH.
14. Zastupitelstvo obce souhlasí s umístěním věcí ze školy po dobu trvání
stavebních prací do sálu KD, v období 28.6.- 26.8.2015
Zprávy z obecního úřadu
- MUDr Jeřábek bude v tomto měsíci ordinovat v pondělí 8. a 22.6.2015,
vždy od 8.00 hodin.

- Příští zasedání Zastupitelstva obce Stehelčeves se koná ve středu 17. 6.2015
od 18.00 hodin v zasedací místnosti OÚ.
- Ve středu 3.6.2015 je místní knihovna z důvodu dovolené uzavřena.
Děkujeme za pochopení.
- V měsíci květnu odevzdaly hliníkové obaly tyto děti:
Dobrocsányi Lukáš
6.3 kg
Hrach Miroslav
4,3 kg
Dvořáková Barbora
2,7 kg
Bouchalová Ella
2,6 kg
Mytych Jakub
2,2 kg
Všem sběračům děkujeme a prvním třem sběračům posíláme již tradičně
odměny v podobě nákupních poukázek.
Další sběr těchto obalů bude v sobotu 27.6.2015 od 9.00 do 11.00 hodin ve
sběrném dvoře OÚ.
- Upozorňujeme všechny chovatele psů, že psi, dle platné OZV, nesmí volně
pobíhat po obci a jejich majitel je za ně plně zodpovědný. Opět se množí
případy volného pobíhání psů, a vzhledem k tomu, že hrozí nebezpečí
napadení dětí těmito psy, bude postupováno v souladu s platnou
legislativou a majitelé těchto psů budou postihováni. Stejně tak je to
s pobytem psů na dětských hřištích. Na hřiště je psům vstup Zakázán!
- Upozorňujeme všechny občany, že v posledních dnech bylo doručeno na
OÚ několik svazků klíčů. Komu klíče chybí, nechť si je vyzvedne
v úředních hodinách na obecním úřadě.
- Na žádosti občanů opět zveřejňujeme spojení na strážníky Obecní policie
ve Stehelčevsi – tel. 725 811 968,
e-mail: obecnipolicie@obecstehelceves.cz
- Chtěli bychom připomenout všem podnikatelům i drobným řemeslníkům,
že na stránkách Mikroregionu údolí Lidického potoka www.mulp.cz,
mohou zveřejnit odkaz na svou firmu a spojení na sebe i s prezentací
fotografií svých výrobků, a to zcela zdarma.
- Nabízíme zveřejnění všech akcí pořádaných jednotlivými organizacemi na
webových stránkách mikroregionu. Stačí zaslat pozvánku na adresu
starosta@obecstehelceves.cz, nebo doručit na OÚ.

Pozvánky na červnové akce

Los hospodos
Zveme vás na příjemné posezení u táboráku se skvělou muzikou,
které se koná 5. 6. od 18:00 na hřišti SK Stehelčeves,
špekáčky s sebou.

Obec Stehelčeves
pořádá

netradičně - tradiční

Děti malé, velké,
zábavu zde naleznete,
spoustu her si zahrajete
a také si zatančíte.
Takže přijít neváhejte.

Sbor dobrovolných hasičů Stehelčeves
si vás dovoluje pozvat na oslavy
130. výročí
založení sboru
20. června 2015 od10:00 hod.
u POŽÁRNÍ NÁDRŽE
Program:
9.30 - 10.00 - nájezd sjednané techniky
10.00 - zahájení u požární nádrže
10.30 - 11.30 - oficiální předávání ocenění a vyznamenání + předání praporu
11.30 - 13.00 - prohlídka hasičské techniky + nahlédnutí do historie sboru v sále
KD Stehelčeves
13.00 - 16.00 - vystoupení družstev dětí + doprovodný program
16.00 - 22.00 - posezení s hudbou v doprovodu Jaromíra Hory

SK Stehelčeves si vás dovoluje pozvat na turnaj žákovských mužstev

O Pohár starostky obce Stehelčeves
Termín: 27. 6. 2015 od 9:00
Občerstvení zajištěno během celého dne
Večerní program: opékání špekáčků a zpívání při kytaře

Zprávy z obecní knihovny
V předposlední dubnový týden byl do knihovny dovezen
nový výměnný soubor knih. Přestože současné nádherné
počasí láká spíše do přírody, jistě se najdou čtenáři, kteří
neodolají nabídce nových románů, detektivek, pohádek a
dalších žánrů a přijdou si vybrat z novinek.
Mimo těch z kladenské knihovny přibyly též novinky
zakoupené přímo pro naši knihovnu, např. nové povídání O pejskovi a kočičce –
tentokrát, jak si pejsek roztrhl kalhoty, pro větší čtenáře Děti z Bullerbinu a pro
největší čtenáře např. dvě knihy detektivek od Ed Mc Baina nebo další kniha
Jamese Herriota o zvěrolékaři.
Věřím, že jsem vás nabídkou zaujala a těším se na setkání s vámi v knihovně
(každou středu od 16.00-18.00hod)
Vaše knihovnice
GM
Výměna knih
Jak již mnozí z Vás zjistili, před místní knihovnou jsou k dispozici knihy, které si
můžete odnést domů zcela zdarma. Jedná se o knihy vyřazené z knihovny nebo o
dary jiných čtenářů. Stejně tak můžete do těchto prostor umístit knihy, které
chcete věnovat knihovně nebo jinému zájemci.

Fotbal na hřišti SK:
So: 6.6.

17.00 hod. SK – Vraný „A“

Fotbal na hřišti SK – žáci
Mladší žáci
13. 6. 2015 Stehelčeves x Kačice od 10:15
Mladší přípravka
29. 5. 2015 Stehelčeves x Braškov x SK Kladno od 17:00
Železný Soptík
V sobotu 2. 5. 2015 se družstvo mladých hasičů zúčastnilo závodů tzv.
Železný Soptík v Lidicích. Závodilo 11 dětí. Devět v kategorii mladších a 2
v kategorii starších. První kolo se běželo za družstvo. 20 nejrychlejších dětí
postoupilo do druhého kola, kde mělo další pokus, tentokrát za jednotlivce.
Jako družstvo skončily děti na krásném 1. místě – veliký úspěch. Dosud
jsme vítězství z této soutěži neměli.
V kategorii jednotlivců jsme
skončili takto: v kategorii mladších
dívek – 10. místo Kristýna
Dobešová, 2. místo Veronika
Lapáčková, 1.místo Šárka Štancová.
V kategorii mladších chlapců
– 22. místo Tomáš Šmíd, 16. místo
Petr Kmošek, 9. místo Václav
Štanc, 5. místo Lukáš Dobrocsányi,
4. místo Filip Šťáhlavský, 2. místo
Michal Šťáhlavský.
V kategorii starších děvčat –
13. místo Hana Štancová, v kategorii starších chlapců – 2. místo Martin
Šťáhlavský. Všichni byli náležitě odměněni – jednotlivci medailemi, pohár jako
družstvo a dokonce i pohár putovní – ale ten budou muset příští rok obhájit.

Májový závod
Hned následující pátek 8. 5.
2015
jsme
pokračovali
v závodech – Májový závod
jednotlivců ve Středoklukách.
Těchto závodů se zúčastnilo
10 dětí ve dvou kategoriích.
Osm
dětí
v kategorii
mladších a dva v kategorii
starších. V kategorii mladších
děvčat
bylo
umístění
takovéto: 11. místo Kristýna
Dobešová, 1. místo Šárka
Štancová.
V kategorii
mladších chlapců: 27. místo Tomáš Šmíd, 10. místo Václav Štanc, 8. místo Petr
Kmošek, 4. místo Filip Šťáhlavský, 3. místo Michal Šťáhlavský, 2. místo Lukáš
Dobrocsányi. Kategorie starších dívek – 5. místo Hana Štancová. Kategorie
starších chlapců: 1. místo Martin Šťáhlavský. Ten zároveň získal putovní pohár
za nejrychlejší čas celých závodů. Tak snad ho příští rok obhájí.
Dětem k jejich úspěchům moc gratulujeme – škoda jen, že tak málo rodičů jim
přijede fandit!
Miroslava Štancová
S kameramanem na cestách
V úterý 26.května proběhla již čtvrtá přednáška kameramana pana Vegenknechta
z cyklu „S kameramanem na cestách“, tentokrát o Kongu. Sešli jsme se v hojném
počtu a dychtivě poslouchali příhody z dalekého Konga, které se našinci zdají až
neskutečné. A tak jsme po Mongolsku, Amazonce a Indii nahlédli do další
exotické země, která je zcela odlišná od té naší a seznámili se se životem v zemi
na Africkém kontinentě.
Doufáme, že toto setkání nebylo
poslední a po prázdninách nás pan
Vagenknecht
zavede
svými
vzpomínkami do jiných zemí, které
navštívil. Ještě jednou děkujeme panu
kameramanovi za čtyři zastavení
v dalekých zemích a přejeme mu další
zajímavé a úspěšné cesty, a už teď se
těšíme na další vyprávění.

Tento měsíc slaví:
Podraský Luděk
Karbus Vladimír
Bombala Josef
Růžičková Blanka

3.6.
10.6.
14.6.
21.6.

60 let
80 let
70 let
90 let

Srdečně blahopřejeme!

Odešli navždy:
Dlouhý Jan

66 let

Letní pečení našich babiček
Vzhledem k tomu, že začíná zrát ovoce a naše babičky je dokázaly využít beze
zbytku, přikládáme recept, který je nenáročný, levný a velmi chutný.
Rebarborový koláč
2 hrnky polohrubé mouky, 1 hrnek cukru 1 prášek do pečiva, ½ hrnku oleje, 1
hrnek mléka a 2 vejce.
Vše smícháme v hladké těsto, které vylijeme na vysoký plech vysypaný hrubou
moukou.
Rebarboru oloupeme a nakrájíme na špalíčky asi 2 cm dlouhé. Do kastrolu dáme
krystalový cukr dle chuti ( asi 3 polévkové lžíce), na ohni necháme rozpustit a
přidáme rebarboru, vše dusíme asi 8 minut. Necháme chvíli zchladnout, pak
hmotu naneseme na těsto a můžeme posypat žmolenkou (není nutné).
Na tento koláč můžeme použít i jiné drobné ovoce – rybíz, angrešt nebo jahody.
Dobrou chuť!

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

Jiří Mařánek (12. 1. 1891 Milevsko - 4.05. 1959 Praha)
Autor poetických próz a historických románů, scénárista.
Jeho otec byl okresním hejtmanem. V Milevsku
Mařánek prožil převážnou část svého dětství. Svá
středoškolská studia zahájil v roce 1901, když se stal
studentem gymnázia.
Ve svých šestnácti letech roku 1907 vstoupil do kapucínského řádu, ve
kterém setrval do poloviny roku 1909, aby v roce 1910 konečně odmaturoval na
gymnáziu v Roudnici nad Labem. Krátce studoval medicínu, práva, hudební
vědu a estetiku. Studia však nedokončil.
V letech 1917-1941 byl úředníkem účtárny Zemského úřadu. V letech
1945-1948 byl zaměstnancem filmového odboru Ministerstva informací, pak
přešel do Čs.státního filmu. Psát začal ve 20.letech groteskní, satirické prózy, od
30.let psal historické romány z jihočeského kraje, napsal i práce pro mládež a
knihy s motivy fantastiky.
Byl rovněž členem Devětsilu. Část svého života přebýval v Českém
Krumlově v domě na Parkánu č. p. 112, zemřel však v Praze ve věku 68 let.
Místem jeho odpočinku je Vyšehradský hřbitov.

Ve fondu knihovny jsou:






Učeň tajného umění
Ohnivý déšť
Romance o Závišovi
Barbar Vok
Petr Kajícník

Z kroniky SDH:
Vzhledem k nadcházejícímu výročí založení SDH v naší obci, připomínáme vznik hasičského
hnutí:
Myšlenka ochrany majetku obce i občanů a snaha zabránit škodám, se ukázala jako
velmi potřebná po několika požárech v naší obci, kdy se zjistilo, že obecní hasící nářadí je
velmi špatném stavu a není řádně zajišťováno hašení. Proto bylo rozhodnuto založit sbor
hasičů. K tomuto rozhodnutí došlo počátkem roku 1885, kdy byl starostou obce Vilém
Polák, bydlící v č.p. 1.
Zakládajícími členy sboru byli: Václav Beneš, Stanislav Kozel, Bohumil Pomajzl,
Antonín Hofman, Vilém Polák a Hynek Čtrnáctý.
Prvním velitelem sboru hasičů ve Stehelčevsi byl syn starosty Poláka, Jan, ale snad úplně
prvním opravdovým velitelem byl František Dupa – pumpař z č.p. 57.
Ještě téhož roku byla zakoupena čtyřkolová stříkačka Abc 8 za 500,- zlatých od firmy
Smejkal a syn.
Záznam z obecní kroniky – 1. kniha str. 367:
„Odpověď na objednávku stříkačky.“
Ctěným listem Vaším od 28. t,r, obdržel jsem ctěnou objednávku na čtyřkolovou stříkačku
Abc 8 za 500 zl. A poznamenávám si toto k brzkému vyřízení, vzdávám Vám tímto povinné
díky za udělenou mi zakázku a ujišťuji Vás, že se přičiním, bych důvěru ve mně složenou
zasluhoval nezkráceně a Vás strojem dobrým obsloužil, byste mne mohli všude s dobrým
přesvědčením doporučit.
Stříkačka bude v krátku hotova a dovolím si Vám ještě určitý den oznámiti. Poroučuju se do
ctěné přízně Vaší a znamenám s veškerou úctou
Za F.Smejkal a syn
Janu Polákovi byl velmi nápomocen Haubarta z „Podkožovské župy Žďár“. Tři roky po
té, tedy roku 1888 odchází z funkce starosty obce Vilém Polák, rolník, za jehož působení byl
založen hasičský sbor a zakoupena stříkačka, jakož i postavena hasičská zbrojnice vedle č.p.
41 (dnes prodejna květin).
Dne 3. ledna 1906 bylo, za starostování V. Beneše, vydáno ve schůzi obecního
zastupitelstva svolení k přeměně hasičské hotovosti ve Sbor dobrovolných hasičů pro
spojené obce Stehelčeves – Vrapice. Přítomní svolují k přeměně a usnášejí se sboru propůjčit
hasičské nářadí a zařadit do rozpočtu obce obnos 160,- K ve prospěch sboru. Obec má právo
k veškerým jednáním sboru vysílati delegáta a pro případ rozejití se sboru, rozhodovati o
jeho jmění. Velitelem sboru se stal tehdy mladý rolník Bohumil Pomajzl, který sbor stmelil a
dále při životě udržel.V roce 1908 má sbor 21 činných členů. Schůzová činnost je značná.
V roce 1910 byl jmenován hornistou (trubačem) František Kubelka, horník z č.p. 61.
V roce 1912 se 12. srpna konalo župní veřejné cvičení, na němž cvičily i ženy. Novým
velitelem sboru byl rolník a hostinský, Václav Kokoška z č.p. 45.
Sbor se zúčastnil na dvou požárech a to 15.5. v Čičovicích a 7.7. v Lidicích.
V roce 1914 vypukla První světová válka, která odvedla mladé členy. Starší je museli
nahradit dvojitou prací. Do války odešel i velitel Kokoška, za něho nastupuje náměstek
Antonín Dřevo.

Činnost sboru je válkou podlomena, není možno řádně plniti hasičské povinnosti.
S námahou se koná jen to nejnutnější, aby občané byli uchráněni ničivých živlů. Po válce,
dlouholetým členům, kteří byli zakládajícími členy v roce 1885, Antonínu Hofmanovi,
truhláři z č.p. 64 a Františku Dupovi, pumpaři z č.p. 57, byly věnovány pamětní prsteny.
V roce 1923 má sbor 18 činných a 97 zakládajících a přispívajících členů. Z iniciativy
členů byl v tomto roce postaven pomník padlých ve světové válce. Odhalení pomníku
provedl starosta obce a současně starosta hasičů Alois Sklenář a velitel sboru Antonín Dřevo.
6. července 1927 bylo usneseno koupit pro Stehelčeves nový motorový stroj a starou
stříkačku předat do hasičského sboru do Vrapic. V roce 1929 byl zvolen nový velitel Václav
Hermach z domu č.p. 83, neboť Ant. Dřevo rezignuje z rodinných důvodů na funkci.
Až do konce 2. světové války nejsou záznamy, první je až z roku 1945, napsaný velitelem
Švandrlíkem. Protokoly schůzí byly za okupace zničeny. Již na sklonku války, 25.1.1945
byli zatčeni velitel V. Ptáčník a jeho zástupce V. Moravec pro přípravu aktivního odboje
proti okupantům. Oba byli po těžkém výslechu posláni do koncentračního tábora v Terezíně.
Zde po těžkém utrpení zemřel Václav Ptáčník. Václav Moravec se 10. května vrátil, ale již
druhý den byl s podlomeným zdravím odvezen do kladenské nemocnice, kde 23. května
1945 zemřel.
Ve dnech 5.-9. května 1945 konali naši členové V.Hermach a V, Podracký, ve stejnokroji
hasičského sboru pohotovostní samaritánskou službu. Při ústupu německých vojsk od Prahy
byli fašistickými vojáky 8. května zastřeleni.
Po osvobození se pak vracel život do svých kolejí a členové hasičského sboru ke svým
povinnostem. 17. října 1948 složilo „Hasičský slib“ do rukou předsedy MNV, Josefa
Hofmana, 21 členů stálého hasičského sboru.
Švandrlík Václav – velitel
Černý Václav – předseda
Hofman Václav – jednatel
Hampl Pavel, Krubner Bohumil, Moravec Josef st., Moravec Josef ml., Dřevo Antonín,
Bartoš Karel, Troch František, Vlasák Josef, Kučera Josef, Ptáčník Josef, Kubelka František,
Svoboda Josef, Fišer Václav, Černý František, Krubner Josef, Čtrnáctý Eduard, Kučera
Václav a Hlavsa Jaroslav.
V nové pojetí se také ustálilo pojmenování požárník na místě starého hasiče. Zvláštní
důraz se kladl na požární prevenci. Provádí se pravidelné protipožární prohlídky domů,
Samozřejmě se nezapomíná na výcvik nových členů se zaměřením na využití nové techniky.
Z požárů, při nichž museli zasahovat v poválečných letech naši požárníci jmenujme velký
požár, který vznikl v roce 1952 při hraní dětí, při kterém shořela stodola v bývalém statku
č.p. 25, nebo požár nově postaveného kravína v roce 1958, kde byla vadná elektroinstalace.
Požárníci zasahují i při častých povodních, kdy dochází k vylití Dřetovického potoka na
území naší obce.
V roce 1949 – 1950 byla postavena nová požární zbrojnice a v roce 1950 bylo započato
s výstavbou požární nádrže, neboť v obci nebyl zdroj vody. Stavělo se na bývalém cvičišti
Sokola a stavba byla ukončena v roce 1954. V roce 1973 byla provedena generální oprava
této nádrže, byly vybudovány betonové zdi s ocelovou výztuží. Na všech těchto pracích se
podíleli členové požárního sboru i ostatní občané obce.
Pokud se chcete seznámit s historií i současností SDH, přijďte se podívat 20.6.2015 do
sálu KD, kde bude mnoho zajímavého materiálu z historie i současnosti.
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