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Srpen
Rosí-li v srpnu silně tráva,
pěkné povětří se očekává.

Nastává druhá polovina školních prázdnin, dětem se pomaloučku
krátí jejich volné dny a my, kteří máme dovolenou teprve před sebou, se
těšíme na dny klidu a odpočinku.
Ale ani v tomto čase naše obec nespí. Ve dnech plných sluníčka se
malí i velcí setkávají na pozemku u požární nádrže, aby svá těla
schladili ve vodě a společně nabrali nových sil. Tři červencové soboty
proběhlo u požární nádrže „Zpívání u vody“ a protože mají tyto, již
tradiční akce velký ohlas, sejdeme se u „zpívání“ v tomto měsíci ještě
dvakrát
Ale ani ostatní práce neustávají. Byla zavedena voda a napojena
kanalizace do staré požární zbrojnice, rozděleno topení v bývalé
Večerce tak, že nyní je samostatně vytápěno přízemí a zvlášť první
patro, aby další nájemci měli kontrolu nad spotřebovaným teplem a
mohli vytápět prostory jen dle svých potřeb. V zahradě školy bylo
vybudováno odvodnění kolem vstupu do kotelny a sociálního zařízení.
Byla zpracována projektová dokumentace a podána žádost na odstranění
stavby kůlny v zahradě školy a přeložen přívod plynu pro školu.
Dále pokračujeme ve výstavbě splaškové kanalizace v nové
zástavbě ve směru na Prahu, která probíhá dle harmonogramu prací.
Naši zaměstnanci stále bojují s trávou na veřejných prostranstvích,
snaží se sekat stále dokola všechny obecní pozemky, ale protože i oni si
vybírají dovolenou, někdy je tráva trochu potrápí. Někteří z vás si
stěžují, že kolem jejich plotů není posekáno, ale pokud nejde o obecní
pozemek, obec ho udržovat nemůže. Je nutné se obrátit na majitele
takového pozemku.

Usnesení ze Zasedání zastupitelstva obce Stehelčeves dne 20. 7.2016
1. Zastupitelstvo obce souhlasí s navrženým programem.
2. Zastupitelstvo obce souhlasí s příspěvkem ve výši 6.000 Kč psímu
útulku „Azyl Naděje“.
3. Zastupitelstvo obce souhlasí se zpracováním projektu na výsadbu
zeleně kolem nové cesty, která bude vytýčena směrem na
Buštěhrad v ceně 3.000 Kč a podáním žádosti o tuto dotaci.
4. Zastupitelstvo obce souhlasí se znovu vyvěšením nabídky k pronájmu
přízemí objektu v čp. 45, pokud současný zájemce nebude chtít
svůj záměr realizovat.
5. Zastupitelstvo obce souhlasí s rozdělením vytápění v objektu čp. 45
na 2 větve, zvlášť vytápění pro přízemí a zvlášť pro 1. patro.
6. Zastupitelstvo obce souhlasí s přemístěním obecní klubovny do
prostor bývalé hasičské zbrojnice a po rekolaudaci nabídnout
prostory bývalé klubovny k pronájmu.
7. Zastupitelstvo obce souhlasí s vybudováním vodovodní a kanalizační
přípojky v bývalé hasičské zbrojnici v celkové ceně 43.929 Kč bez
DPH a pověřuje starostku obce podpisem smlouvy.
8. Zastupitelstvo obce souhlasí s pronájmem pozemku p. č. 802 zatím
pouze na dva roky s tím, že během té doby bude uveden do
původního stavu.
9. Zastupitelstvo obce souhlasí s umístěním poutače na firmu p. Zajíce s
informací o místu provozovny.
10. Zastupitelstvo obce souhlasí se zbudováním odvodňovacího žlabu
s mříží podél chodníku kolem zadního traktu budovy školy. Cena
je zhruba 29.000 Kč bez DPH. Zastupitelstvo obce pověřuje
starostku obce podpisem smlouvy.
11. Zastupitelstvo obce souhlasí s rozpočtovým opatřením č. 6
12. Zastupitelstvo obce souhlasí s nákupem zařízení Dröger v hodnotě
do 20.000 Kč.
13. Zastupitelstvo obce souhlasí s koupí pozemků p. č. 589/20 a 589/22
v hodnotě 2.300 Kč. Zastupitelstvo obce pověřuje starostku
podpisem kupní smlouvy.

Zprávy z obecního úřadu
- Další zasedání Zastupitelstva obce Stehelčeves se koná ve středu
17. 8. od 18.00 hodin v zasedací místnosti OÚ.
- Tento měsíc bude MUDr. Jeřábek ordinovat v naší obci v pondělí
1., 15. a 29. 8., vždy od 8.00 hodin.
- V měsíci červenci odevzdaly hliníkové obaly tyto děti:
Horák Tomáš 13,8 kg
Tomášovi děkujeme a posíláme již tradiční odměnu.
- Další sběr těchto obalů proběhne v sobotu 20. 8. od 9.00 do 11.00
hodin ve sběrném dvoře OÚ.
- Termíny svozu BIOODPADU (hnědé popelnice) v obci
Stehelčeves: Bioodpad bude vyvážen každý sudý pátek, tj. 12. a
26. 8. 2016
- UPOZORNĚNÍ
Od 8. 8. 2016 do 12. 8. 2016 bude provozovna Pošty ve
Stehelčevsi z důvodu dovolené otevřena pouze v odpoledních
hodinách. Dopoledne zavřeno!
- Připomínáme našim ženám, že jejich zkrášlovací den je z důvodu
dovolených přesunut až na první sobotu v září.
- V minulých dnech byly vybudovány přípojky vody a kanalizace do
objektu bývalé hasičské zbrojnice a tak obec získala prostory pro
přesun obecního klubu do snáze přístupných prostor. Během
měsíce srpna bude klub přestěhován, a tak od září bude již
fungovat v těchto prostorách, aby byl přístupný i pro občany,
kterým se špatně chodí po schodech a tak se nemohli zúčastňovat
akcí konaných v klubu.

LETNÍ POBYTOVÁ AKCE MH
Tak jako každý rok,
tak i letos, jsme s
mladými
hasiči
vyrazili na letní
pobytovou akci.
Tentokrát
jsme
navštívili rekreační
středisko
v
Třímanech,
U
Bobíka. Kemp se
nacházel
mezi
řekou Berounkou a
lesem, takže pro
nás ideální vyžití.
Na přivítanou nám pan kuchař uvařil výbornou svíčkovou. Z prázdných
talířů, se dalo usoudit, že nám takhle chutnalo každé jídlo po celý týden.
A s plnými žaludky jde všechno lépe, proto se z mladých hasičů na
týden mohli stát indiáni. Hned první den jsme si jako správní indiáni
museli vytvořit oblečení a čelenky a vydali jsme se po naší indiánské
stezce. Byli jsme rozděleni do dvou družstev – Apačuňata a Černí
bizoni. Názvy jsme si samozřejmě vytvořili také sami. Další indiánský
úkol, který nás čekal v neděli, byl vyzdobit si kánoe. Dostali jsme barvy
a každé družstvo si barvilo tu svou. Totemy nesměly chybět, proto jsme
se v pondělí pustili do jejich výroby. Navrhnout a nabarvit je nebyla
hračka, ale i to jsme zvládli, a tak nám ke dvěma kánoím přibyly i dva
krásné barevné totemy. Abychom vylepšili náš oděv, vyrobili jsme si
náhrdelníky a pohodlnou obuv z přírodnin. Středou nás provázela
výroba tomahavků. K ulovení páteční večeře bylo zapotřebí si ve
čtvrtek vyrobit luky, šípy a oštěpy. A co všechno jsme s tím prožili?
Několikrát jsme se svezli po řece na kánoích, pomocí vyrobených
zbraní jsme lovili bažanta, bizona a divočáka a pořádali jsme závody ve
vyrobené obuvi. Ale ani na hasičinu jsme nezapomněli. Oživili jsme si
své dovednosti v požárním útoku i ve vázání uzlů. Když už jsme byli
unavení, šli jsme se osvěžit do řeky Berounky. Jak se rozdělává oheň
bez zápalek, si zkusil snad každý z nás. Kouřilo se, čmoudilo se, ale
nepodařilo se to nikomu z nás. Kotlíkovou polévku jsme si ale i přes to

uvařili. Vyzdobeni čelenkami z per, která jsme získávali za každý
splněný úkol, jsme ukončili náš indiánský týden táborákem a noční
diskotékou. Tento týden se vydařil a děkujeme za to všem vedoucím,
kteří pro nás akci připravili a obecnímu úřadu za finanční podporu ve
výši 20 000,-Kč. Už teď se těšíme na příští rok. A pokud chcete vidět,
jak jsme se měli, navštivte náš hasičský Facebook.
Hana Štancová

SDH ve Stehelčevsi zve všechny občany, členy i příznivce dobré zábavy
na

ZPÍVÁNÍ U VODY
V sobotu 6.8.2016 hraje

V POHODĚ

V sobotu 27.8. 2016 hraje

Jaromír HORA

Začínáme vždy od 17.00 hodin u požární nádrže!!!

Vstup dobrovolný!

Zprávy z fotbalu:
V sobotu 6. 8. 2016 a v neděli 7. 8. 2016 se od 14:00
uskuteční na hřišti SK Stehelčeves Memoriál Zdeňka
Podraského.
Program: 14:00 Blevice x Buštěhrad
16:00 Juniorka SK Stehelčeves
17:00 Stehelčeves x Zákolany
 27. a 28. 8. 2016 si Vás dovolujeme pozvat na Memoriál Heleny
Kozákové, spojený se spaním ve stanech a rozloučení
s prázdninami.
Program: 27. 8. od 17:00 přátelské utkání ml. žáci x st. žáci
19:00 zpívání u táboráku v režii Los Hospodos Band
23:00 večerka
28. 8. 2016 od 9:00 turnajové utkání dětí ve všech věkových
kategoriích, občerstvení zajištěno.

Tento měsíc slaví:
ŠPALKOVÁ Anna
CHAROUSOVÁ Marie
HÝSKÁ Drahuše
ŠICHTANC Jan
VESELSKÝ Miroslav

5.8.
9.8.
11.8.
23.8.
23.8.

Srdečně blahopřejeme!

70 let
70 let
60 let
70 let
70 let

Víte že:

-

1916 (MCMXVI) byl rok, který dle gregoriánského kalendáře
započal sobotou.

- právě před 100 lety byl poprvé v Rakousku- Uhersku použit letní
čas? 30.4. ve 23.00 hod. si měli lidé přetočit hodiny na 24.00. Letní
čas skončil v 00.00 hod 1.10.2016, kdy se vrátil na 30.9. 23.00
hodin.
- 18. září 1916 došlo k protržení Přehrady Desná, 62 mrtvých
(největší katastrofa spojená s havárií na přehradě v historii
Českých zemí). Soudní proces vedený kvůli protržení přehrady
trval 17 let a skončil osvobozením obžalovaných s odůvodněním,
že za příčinou katastrofy stála geologická porucha nacházející se
v takové hloubce, kde již tehdy nebylo vyžadováno provádění
zkušebních sond.

- Právě

v roce 1916 byla dokončena stavba pražského mostu
Františka Ferdinanda d’Este, v roce 1920 přejmenovaného na
Mánesův most.

- 23. září 1916 v Bohumíně byl zahájen provoz elektrické tramvaje

(do roku 1918 vypůjčeným vozem Slezských zemských drah), při
této příležitosti byl ukončen osobní provoz parní tramvaje.

- 21. listopadu 1916 zemřel rakousko-uherský císař František Josef I.
Z obecní kroniky:
Zajímavá místa
Křížek u cihelny
Vlevo od cihelny nad obcí, ve břehu za čp. 193, stojí křížek
železný, o němž staří lidé vyprávěli, že je označením místa, kde se zabil
učitel z Buštěhradu jménem Antoš. Podrobnosti však nikdo

nezaznamenal a tak dnešní generace již ani neví, proč tam kříž ten stojí.
Tož hledal jsem něco o pověsti té a také našel. V roce 1955 píše mi
okresní archivář z Kladna S. Krajník: Díky vědomostem pana ředitele J.
Švejdy z Kladna, mohu Ti podati vysvětlení, čí tragickou smrt označuje
železný kříž u stehelčevské cihelny.
Byl to učitel Antonín Antoš, který působil v Buštěhradě v letech
1850 – 1887, jako nástupce učitele Jana Čermáka – toho, který roku
1850 skončil sebevraždou zastřelením, a jako předchůdce učitele
Jaroslava Šindlera – Horkovského, hudebního skladatele, který zase
zemřel při hře ne varhany v kostele buštěhradském.
Tento údaj p. Švejdy nám potvrdila „Památná kniha školy
Bukovské“ díl I. R. 1874 – 1918, v níž kronikář líčí slavnostní
rozloučení obce Buštěhradu, učitelského sboru a místních spolků 28.
září 1887 s penzionovaným učitelem Antonínem Antošem a pokračuje:
Po vřelých a vzletných přípitcích na stálé zdraví a klidný
odpočinek oslavence nikomu zajisté na mysl nepřipadlo, že by týž, ode
všech upřímně milovaný staroušek vbrzku se světem rozloučiti se měl,
ale bylo tomu tak. V neděli 16. října 1887, vraceje se do Buštěhradu
z Brandýsku, byl s povozem v noci, za čiré tmy stržen koňmi z vysoké
stráně, pod níž zůstal mrtev ležeti. Nešťastné místo to označuje železný
kříž za Stehelčevsí proti cihelně s nápisem: „Já jsem vzkříšení i život,
kdo věří ve mne, byť i umřel, živ bude na věky.“
Podle pana ředitele Švejdy byl učitel Antoš na návštěvě u svého
syna, přednosty stanice v Brandýsku, kde bylo ten den slaveno
posvícení. Kočár řídil rolnický synek K. Libich z Buštěhradu. Jely prý
s Antošem ještě dvě dcery, jež utrpěly jen menší zranění.
Dnes, v roce 1961 je kříž zrezavělý, nápis smazán a podezdívka
pobouraná, vše pak křovím zarostlé. Ještě před třiceti lety tam dávali
příbuzní Antoše ve výroční den jeho smrti květiny a svítili svíčkami.
Dnes je místo zarostlé, kříž zbořen a jen stěží lze rozeznat, kde byla
postavena podezdívka tohoto kříže.
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