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Listopad
Nadchází listopad a s ním i dlouhé zimní večery, kdy máme možnost
věnovat se koníčkům, na které v létě nezbýval čas, navštívit různé kulturní a
společenské akce, či se sejít s přáteli při kávě a jen tak si popovídat.
Naše komise chtějí přispět k setkávání občanů, a proto již tradičně
připravují pro děti i dospělé různé akce. V sobotu 17.10. proběhl již XI. Ročník
výstavy Zlaté české ruce, a byl opravdu úspěšný. Další z řady akcí, které dělá
komise Pro děti a mládež je Výtvarná dílna, která se koná vždy v sudý týden ve
čtvrtek od 16.00 do 18.00 hodin v Obecní klubovně nad Večerkou. Cena
dvouhodinovky je 40,- Kč za jedno dítě. Účastníci si zde vyrobené předměty
vždy odnesou domů. Při prvním setkání vyráběli náušnice a podzimní obrázky
z listů a přírodnin. Tento týden si vyrobí lampiónky na „Cestu broučků
s lampiónky“, která se koná v sobotu 31.10.2015.
Pro naše ženy od listopadu připravujeme cvičení jógy a ještě tento rok
proběhne 1.kurz pečení domácího chleba. I tyto akce si jistě najdou své
příznivce, vždyť protáhnout tělo potřebuje každá z nás a vůně domácího chleba
třeba se sušenými rajčaty, s cibulkou nebo ořechy je úžasná, a ti, kdo mají rádi
klasiku, si ho mohou upéci jen tak, třeba jen posypaný kmínem.
29.listopadu od 16.00 hodin se koná Pekelná veselka – odpoledne plné her,
písniček a soutěží, kam přijde i Mikuláš. Po ukončení v sále KD bude program
pokračovat v parku proti OÚ a nakonec slavnostně rozsvítíme Vánoční strom.
Mnozí se již tradičně těší na české koledy s vůní vánočního punče.
12.prosince od 9.00 hodin se v sále KD konají Vánoční trhy, kde si můžete
ještě dokoupit chybějící dárky, nebo vánoční dekorace. Případně čerstvá vejce,
zelí nebo třeba med.
No a 1.ledna 2016 Vás všechny uvítáme na návsi, kde bude v 18.00 hodin
odpálen již podruhé Novoroční ohňostroj.
Leden zahájí Myslivecký a posléze i Hasičský ples, v únoru to pak bude
ples SK a Masopust a plesovou sezónu již tradičně zakončí Školní ples.
Samozřejmě i tradiční dětské akce budou zachovány, včetně Maškarního plesu.
Tak se jistě máme na co těšit, jen nás čeká ještě jedno malé omezení, a to v
kulturním domě, kde byla za peněžní dar Mikroregionu Údolí Lidického potoka
zahájena rekonstrukce sociálního zařízení, která by však měla být do 20.listopadu
hotová. Určitě všichni, kdo do sálu kulturního domu chodí, tuto akci pochopí,
protože zázemí již dávno nevyhovuje požadavkům dnešní doby.

Usnesení ze zasedání ZO dne 21.10.2015
1. Zastupitelstvo obce souhlasí se zadáním geometrického plánu na rozdělení
pozemku p.č. 323.
2. Zastupitelstvo obce souhlasí se změnou organizačního a pracovního řádu pro
OP Stehelčeves, schvaluje tuto změnu, která nabývá účinnosti 22.10. 2015.
3. Zastupitelstvo obce souhlasí s využitím finančního daru MULP ve výši
243.263 Kč na rekonstrukci sociálního zařízení v KD Stehelčeves.
4. Zastupitelstvo obce souhlasí s uzavřením smlouvy na rekonstrukci sociálního
zařízení v KD s firmou SABIVENA s.r.o. a pověřuje starostku obce podpisem
smlouvy.
5. Zastupitelstvo obce souhlasí s výsadbou zeleně v části obce pod haldou. Na
tuto akci bude z rozpočtu vyčleněna částka do 10.000 Kč.
Zastupitelstvo obce pověřuje pana Mytycha nákupem sazenic a zorganizováním
výsadby.
6. Zastupitelstvo obce souhlasí s rozpočtovým opatřením č. 9 v předloženém
znění, které bude doplněno o částku 10.000 Kč na úpravu veřejného prostranství
(výsadba zeleně).
7. Zastupitelstvo obce souhlasí s uzavřením dodatku k veřejnoprávní smlouvě o
provozování MŠ ve Dřetovicích do 31.12.2017.
8. Zastupitelstvo obce souhlasí s uzavřením smlouvy o výpůjčce na dočasný
zábor pozemků p.č. 45, p.č.49/1,p.č.241 a p.č. 253 a pověřuje starostku obce
podpisem smlouvy.
Dále souhlasí s uzavřením smlouvy o zřízení služebnosti na pozemku p.č. 253 a
pověřuje starostku obce podpisem této smlouvy.
9. Zastupitelstvo obce souhlasí s uzavřením smlouvy s firmou AMMBRA na
zpracování žádosti o dotaci na rekonstrukci chodníků – 1. etapa a následným
výběrovým řízením na zhotovitele stavby.
10. Zastupitelstvo obce nemá připomínky k předložené dokumentaci na opravu
mostu přes Dřetovický potok ve stupni stavebního řízení a pověřuje starostku
obce, aby kladné stanovisko zaslala zástupci investora stavby.
Zprávy z obecního úřadu
- Další zasedání ZO se koná ve středu 18.11.2015 od 18.00 v zasedací

místnosti OÚ.
- Tento měsíc ordinuje MUDr. Jeřábek v naší obci v pondělí 9. a 23. 11.,
vždy od 8.00 hodin.
- V měsíci říjnu odevzdaly hliníkové obaly tyto děti:
Kozák Filip
6,6 kg
Hrach Miroslav
4,4 kg
Sběračům děkujeme a posíláme tradiční odměny.

- Příští sběr těchto obalů se uskuteční v sobotu 21.listopadu od 9.00 do 11.00
hodin ve sběrném dvoře OÚ.
- Na základě informace firmy AVE sdělujeme všem občanům, kteří využívají
svozu bioodpadu (hnědé nádoby), že svoz bioodpadu v naší obci je
prodloužen do konce listopadu 2015. Svoz bioodpadu je v listopadu
poskytován zdarma.
- Vánoční trhy se budou v naší obci konat v sále KD v sobotu 12.prosince od
9.00 hodin.
Vážení a milí spoluobčané,
již v minulém zpravodaji jsem Vás informovala, že dětské hřiště v Panské
je zprovozněno. Množí se ale dotazy na financování celého hřiště. Rekonstrukce
i výstavba nových herních prvků proběhly z dotace firmy LEGO. Abychom
dosáhli na dotaci, musela hřiště rekonstruovat firma, která zaručí, že hřiště bude
v souladu s již zmíněnou normou ČSN EN 1176. Firma První Kročehlavská s.r.o.
má bohaté zkušenosti s výstavbou dětských hřišť, proto naše volba padla právě
na ni. Zaznamenala jsem i výroky typu „Co na tom hřišti stálo půl milionu?“.
Herní sestava Rábí s houpačkou a skluzavkou byla pořízena za 139 700 Kč,
pyramida 59 990 KČ, dráha pro tříkolky, kola a odstrkovadla 75 000 Kč (dráha
(osmička) není z tvrdého betonu, ale z tzv. pojezdového mlatu, který je pro naše
děti bezpečnější), zřízení zón pro utlumení nárazu 33 000 Kč. Toto jsou jedny
z nejvyšších položek rozpočtu. K nim je nutno přičíst výkopové práce, terénní
úpravy, opravy již stávajících herních prvků, písek, barvy, práci, DPH atd. Pokud
máte dotazy nejen ohledně dětského hřiště, neváhejte přijít na zasedání
zastupitelů obce a své dotazy popřípadě námitky tu přednést. Velmi rádi Vás
uvítáme a vyslechneme.
Hřiště je v provozu jen několik týdnů a přesto se najdou tací, kteří si
nového prostoru neváží a zanášejí ho odpadem v podobě obalů od svačin,
papírků od cukrátek nebo PET lahví od piva i přesto, že je na hřišti několik
odpadkových košů. Můžete namítat, že se na hřišti schází naše mládež a
nepořádek dělají oni. Ano i to je možné. Proto se Komise pro děti, mládež a sport
se zabývá i tím jak je zabavit. Mládeži byl nabídnut v obci prostor, kde se mohou
scházet, nerušit a nepohoršovat ostatní občany naší obce. Měli by tedy opustit
autobusovou zastávku U Brůdku a využívat dohodnutý prostor. Dále mohou
využívat klubovnu nad Večerkou. Využívání dohodnutých prostor má svá pevná
pravidla a porušování nebude tolerováno.
Věřím, že hřiště bude dobře a dlouho sloužit našim dětem a s mládeží se
jistě také domluvíme.
P.V.

V sobotu 17.10. proběhl v sále KD ve Stehelčevsi již IX.ročník výstavy „Zlaté
české ruce“. A byla to výstava opravdu pěkná.
Mimo jiné jsme viděli šité hračky, obrázky,
keramiku, šité, pletené i háčkované výrobky
našich žen, mandaly z čajových sáčků i tašky,

peněženky a látky s tímto tématem,
mohli jsme ochutnat domácí chléb,
zakoupit si šperky, ale viděli jsme i výrobky dětí z MŠ a ZŠ Stehelčeves.

Kulturní a sociální komise OÚ Stehelčeves
pořádá pro naše ženy

OMLAZOVACÍ DEN

V SOBOTU 21.11. OD 9.00 HODIN
V Obecním klubu nad Večerkou
Můžete využít služeb manikérky, pedikérky a kadeřnice.
Můžete se i objednat na určitou hodinu u paní Hurdálkové na poště
ve Stehelčevsi
Moc se těšíme na další setkání při dobré kávě se všemi ženami,
které o sebe chtějí pečovat!

SK Stehelčeves:
Fotbal na hřišti SK:
So 7.11.

14:00

SK – Pozdeň

Fotbaly mládeže na hřišti SK Stehelčeves:
Mladší přípravka
30. 10 od 15:00
Mladší žáci
28. 10. od 10:15 s Brandýskem
31. 10. od 10:15 se Smečnem
Další informace najdete na www.skstehelceves.webnode.cz

INZERCE:

PEDIKÚRA
Nabízím služby klasické mokré pedikúry
v pohodlí Vašeho domova.
Eva Jednorožcová
IČO: 610 89 788
Tel: +420 604 426 057
Neváhejte zavolat a domluvit si Vám vyhovující termín.
Nebo navštivte mou provozovnu:
ul. Petra Bezruče, Kladno
budova sauny v areálu zimního stadionu

Spisovatelé podle abecedy, aneb co také najdete v naší knihovně…
Bohumil Říha ( 27.2.1907 Vyšetice u Votic – 15. 12.
1987 Praha)
Bohumil Říha byl prozaik, autor historických a
společenských
románů
a
próz
pro
děti.
Narodil se v rodině vesnického kováře, který byl
zaměstnáván na různých velkostatcích, proto se rodina
často stěhovala. Po měšťance v Čáslavi absolvoval v
roce 1925 i tamní učitelský ústav.
Po třech letech výpomocného učitelování v okolí
Čáslavi a po vojenské službě nastoupil Bohumil Říha
jako odborný učitel na měšťanskou školu v Habrech. Odtud přešel do Poděbrad,
kde působil do konce 2. světové války.
Po válce se Bohumil Říha stal školním inspektorem ve Vysokém Mýtě, později
opět v Poděbradech. V letech 1952 - 56 působil jako tajemník Svazu
československých spisovatelů, poté jako ředitel Státního nakladatelství dětské
knihy. Často cestoval, navštívil Sovětský svaz, Čínu, Mexiko a jiné země. Od
roku 1967 byl v důchodu, pokračoval však v psaní a vykonával i nadále veřejné
funkce. V oblasti dětské literatury spolupracoval Bohumil Říha i s komisí
UNESCO. Za jeho nejkvalitnější tvorbu můžeme považovat historické romány z
období českých dějin. Některé jeho knihy byly přeloženy do mnoha jazyků. Byl a
je považován za předního představitele socialistického realismu po roce 1945.
Získal cenu Hanse Christiana Andersena.
Ve fondu knihovny jsou:
 Doktor Meluzin - 1973 zfilmováno pod názvem Dým bramborové natě
 Přede mnou poklekni
 Setkání pod lesem
 Země dokořán
 Dvě jara
 Čekání na krále
 Venkovan
 Pět bohů táhne přes moře
 O letadélku Káněti
 Náš Vítek
 O lékaři Pingovi
 O třech penízích
 Honzíkova cesta
 Zvířátka a Petrovští a jiné pohádky

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 těchto 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 žije 300 občanů, kteří vlastní televizor a 428 jich má
rozhlasový přijímač.
V roce 2009 prošla pracovna pošty ve Stehelčevsi celkovou
rekonstrukcí, stále sídlí v místnostech vlevo v přízemí
obecního úřadu, ale užívá i zadní místnosti do dvora.
Vzhledem k tomu, že ji využívá mnoho obyvatel obce i
okolí, doufáme, že pošta ve Stehelčevsi bude ještě dlouho
v provozu a my tam budeme ještě dlouhá docházet pro své zásilky.
Stehelčevský zpravodaj
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