STEHELČEVSKÝ

ZPRAVODAJ
6/2016

Červen
Je-li červen mírný,
nebude v prosinci mráz silný.

700 let obce Stehelčeves
V sobotu 18.června oslavíme 700 od první písemné zmínky o obci
Stehelčeves a zároveň 120.výročí od otevření nové budovy školy.
Zveme všechny občany i rodáky naší obce k účasti na těchto
oslavách, které budou zahájeny v 10.00 hodin na prostranství před
kulturním domem. Po slavnostním zahájení a položení květin
k pomníkům padlých bude v sále KD probíhat setkání rodáků, bude zde
připravena výstava z historie obce a nahlédnout můžete i do hasičárny.
V obecním klubu bude výstava prací našich nejmenších, Klubu
šikovných rukou a bude vystaven i Betlém, opět rozšířený o další stavby
a postavy. Dalším zastavením bude i obecní knihovna a prostory OÚ,
kde budou k nahlédnutí rozvojové plány a dokumenty související
s budoucím rozvojem obce. No a mnoho z nás bude jistě zvědavých na
novou nástavbu a nově opravené prostory i zahradu školy. Ve škole
bude připravené i vystoupení našich dětí. Od 19.hodin bude probíhat
v sále KD posezení při muzice s vystoupením Číčovických Dračic, dětí
SK Stehelčeves, Hřebečských žen či tance s křídly. Oficiální část těchto
oslav zakončí velký ohňostroj ve 22.00 hodin na prostranství před OÚ.
Akce související s tímto výročím budou probíhat i následující
víkend, kdy v sobotu proběhne turnaj ve fotbale „O pohár starostky
obce“ a v neděli soutěží „ Mistr pily“.
Srdečně Vás všechny zveme na tuto akci.

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva obce dne 18.5.2016
1. Zastupitelstvo obce souhlasí s navrženým programem.
2. Zastupitelstvo obce souhlasí s rozpočtovým opatřením č. 4/2016
3. Zastupitelstvo obce souhlasí s uzavřením smlouvy na renovaci podlahy sálu
v KD s panem Nezdařilem a pověřuje starostku podpisem smlouvy.
4. Zastupitelstvo obce souhlasí s uzavřením smlouvy č. IV-12-6019874/2 o
budoucí smlouvě o věcném břemeni a smlouvu provést stavbu a pověřuje
starostku podpisem smlouvy.
5. Zastupitelstvo obce souhlasí s prodejem pozemku p.č. 112/2 za cenu 16.509
Kč firmě TOPE s.r.o.
6. Zastupitelstvo obce pověřuje starostku jednáním o předložení nabídky firmy
NOZA na úpravu Homolky pro volnočasové aktivity a studii na zbezpečnění
provozu v obci.
7. Zastupitelstvo obce souhlasí s vyvěšením nabídky na další pronájem prostor
bývalé Hasičské zbrojnice, paní Veselá obdrží 3 měsíční výpověď.
8. Zastupitelstvo obce souhlasí se zrušením pevných telefonních linek
v kancelářích obecního úřadu.
Zprávy z obecního úřadu
- Další zasedání Zastupitelstva obce Stehelčeves se koná ve středu 15.6. od
18.00 hodin v zasedací místnosti OÚ.
- Tento měsíc bude MUDr. Jeřábek ordinovat v naší obci pouze v pondělí 6.a
20.6., vždy od 8.00 hodin.
- V měsíci květnu odevzdaly hliníkové obaly tyto děti:
KOZÁK Filip
18,3 kg
HORÁK Tomáš
10,2 kg
HRACH Miroslav
4,2 kg
JANOŠOVÁ Zdenička 2,1 kg
Dětem děkujeme a posíláme již tradiční odměny
- Další sběr těchto obalů proběhne v sobotu 25.6. 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. 3.6., 17.6.

- Od soboty 4.6. od 7:00 hod do neděle 5.června 2016 do 18:00 hod. bude
uzavřena ulice Hlavní od křižovatky s ulicí V.Pokorného k odbočce
k Anglickému Resortu z důvodu výstavby kanalizace. Objízdná trasa je
vedena obousměrně od EXIT 9 D7 po sil. III/00719 do města Buštěhrad,
sil. III/00717 přes městkou část Kladno – Vrapice, a sil. II/101 do obce
Stehelčeves, na původní trasu. Děkujeme za pochopení.
Komise pro děti a mládež spolu s komisí kulturní
pořádá
u příležitosti

DĚTSKÉHO DNE
4. 6. 2016 OD 15:00 U POŽÁRNÍ NÁDRŽE

TURNAJ V ŠIPKÁCH
Turnaj proběhne ve dvou kategoriích:
kategorie děti 3 – 7 let
kategorie děti 8 – 14 let.
Těšit se můžete na sladké odměny.
Heslo turnaje: NENÍ DŮLEŽITÉ VYHRÁT, ALE ZÚČASTNIT SE.

Dále se můžete těšit na bezva hudbu a další soutěže.

Chybět nebude ani občerstvení v podobě výborných vaflí
v podání našeho dvorního mistra kuchaře pana Pokorného.

Program oslav 700. výročí obce Stehelčeves
a 120. výročí nové budovy školy.
10.00

Slavnostní zahájení – Starostka obce
Ředitelka školy
Zástupce SDH
Zástupce SK

10.20

Položení kytic k pomníkům padlých

10.45

Vystoupení žáků MŠ a ZŠ Stehelčeves

11.00 – 15.00 Prohlídka výstavy v sále KD
Setkání rodáků
Prohlídka budovy školy
prohlídka prostor budovy školy
výstava historických dokumentů
program pro děti
videoprezentace přestavby školy
12:30 vystoupení žáků v prostorách školy
14:00 vystoupení žáků v prostorách školy
Prohlídka OÚ a knihovny
Plán rozvoje obce
Projekty
Prohlídka Obecního klubu nad Večerkou
Výstava výtvarných prací našich dětí
Práce žen Klubu šikovných rukou
Háčkovaný Betlém
Dopolední program bude doprovázet LOS HOSPODOS Band za vedení
pana Petra Műllera.
Od 11.00 hod. bude pro naše děti připraven i doprovodný program, mohou
si zajezdit v dětských elektrických autíčkách, navštívit nafukovací hrad se
skluzavkou a mnoho dalších aktivit.
15.30 – 17.00 Prezentace Mladých hasičů a akce u požární nádrže
Požární útok dětí

Ukázky lodí
Prezentace Kolektivu mladých hasičů
17.00 – 19.00

Fotbalové utkání na hřišti SK a posezení v prostorách hřiště

19.00 – 22.00 Hudební produkce v sále KD Hrát bude skupina Ikaros
- Vystoupení žen ze Hřebče
- Vystoupení žáků SK Stehelčeves
- Číčovické Dračice
- Vystoupení žen ze Hřebče 2
- Tanec s křídly
22.00 Ohňostroj
V rámci oslav proběhne v sobotu 25.6. od 9.00 na hřišti SK turnaj „ O
POHÁR STAROSTKY OBCE“ ve fotbale žákovských družstev a v neděli
26.6. od 10.00 hodin nultý ročník soutěže „MISTR PILY“. Součástí tohoto
mistrovského klání bude i další soutěž a to „O NEJLEPŠÍ BUCHTU“.

SK STEHELČEVES
vás zve

na fotbalový turnaj mládeže
O POHÁR STAROSTKY OBCE
který se koná v sobotu
25. 6. 2016 od 9:00
na hřišti SK Stehelčeves

MISTR PILY 2016
Dne 26.6. 2016 od 10:00 se na místním fotbalovém hřišti uskuteční první
veřejné, mezivesnické klání mezi jednotlivými sbory dobrovolných hasičů o titul
Mistra pily 2016.
Na programu jsou mimo tradiční soutěže s pilou také demoliční, sekací, běžecké
či vědomostní klání mezi soutěžícími v bitvě na život a na smrt.
Půjde o nervy, o čest, o dobré jméno svojí vesnice, za kterou budou chlapi
bojovat, o pekelně nabitý balík cen pro vítěze, ale především o nehynoucí slávu
pro nejlepší vítězný tým a s tím spojenou i putovní trofej.
Pro starší děti je připravena soutěž v jízdě na sekacích traktorech o sladké ceny.
Pro menší děti bude k dispozici skákací nafukovací hrad a tradiční táborák pro
všechny.
Pro všechny šikovné pekaře a pekařky pořádáme na stejném místě ve stejný čas
soutěž o titul

Buchta roku
Do této soutěže se můžete přihlásit jednoduše tak, že upečete nejlépe na plechu,
libovolnou buchtu, bublaninu, řez, nebo jednoduše jakýkoliv pečený dezert
tohoto charakteru, který se dá rozdělit na alespoň 20 malých kousků pro účely
anonymní ochutnávky a následné hodnocení.
Hodnotit budou amatérští degustátoři z řad našich občanů.
Pro vítěze je připravena velice atraktivní a tematická cena, kterou v kuchyni uvítá
s otevřenou náručí každý, kdo rád vaří či peče.

TAK NEZAPOMEŇTE 26.6. OD 10:00 NA FOTBALOVÉM HŘIŠTI

POŽÁRNÍ ÚTOK V ŽILINĚ
V sobotu 7. května ráno jsme společně odjeli do Žiliny na závody v požárním
útoku. U žilinského rybníku bylo vše připravené, děti měly natrénováno a tak nic
nebránilo tomu, abychom se pustili do boje s ostatními družstvy.
A výsledky se dostavily. Mladší družstvo si
vybojovalo krásné stříbrné medaile z devíti
družstev a starší družstvo skončilo na
čtvrtém místě ze sedmi.
Všem gratulujeme a těšíme se na další
závody.

STŘEDOKLUKY – JEDNOTLIVCI
Jako každý rok i letos se 8. května konal ve Středoklukách závod v běhu na
100m s překážkami. Tohoto závodu se
již několik let pravidelně zúčastňujeme.
Letos se závodu zúčastnilo 14 našich
závodníků. V kategorii mladších dívek
obsadila Barbora Bartáková 10. místo
z 25.
V kategorii starších dívek obsadila
Šárka Štancová 4. místo a Hana
Štancová 8.místo z 19.
V kategorii mladších chlapců si Michal
Šťáhlavský vybojoval 1. místo a Filip
Šťáhlavský 3. místo z celkového počtu 43. Na dalších místech se umístili Petr
Kmošek 6. místo, Daniel Procházka 17. místo, Tomáš Šmíd 19. místo, Michal
Uváček 20. místo, Jan Klimeš 21. místo a Štěpán Zazvonil 23. místo.
V kategorii starších chlapců se umístil Pavel Kmošek na 8. místě, Lukáš
Dobroczányi na 10. místě a Václav Štanc na 16. místě z 26. Všem závodníkům
gratulujeme.

PLCHOV - DOROST
V sobotu 14. Května se konalo v Plchově
okresní kolo v požárním sportu dorostu. V této kategorii
máme pouze jednoho závodníka Martina Šťáhlavského,
který si vybojoval 1. místo ze 7. Tímto umístěním
postoupil do krajského kola, kde bude reprezentovat
nejen náš sbor, ale celý okres. Všichni mu držíme palce,
aby náš sbor reprezentoval co nejlépe.

VELVARY
V sobotu 21. května se závodní družstvo
dospělých zúčastnilo závodů v požárním
útoku ve Velvarech .
V kategorii mužů si naše smíšené
družstvo vybojovalo 2. místo ze 7, za které si přivezlo stříbrný pohár, diplom a
ještě něco na posilnění.

PODĚKOVÁNÍ
- Děkujeme všem členům SDH i všem občanům, kteří v pondělí 23.5.
pomáhali při rozvodnění Dřetovického potoka a přívalových deštích a
následně i při úklidu obce.
- Děkujeme mladým fotbalistům SK Stehelčeves, kteří svým vystoupením
úspěšně reprezentovali naši obec při oslavách 15.výročí založení
Mikroregionu Údolí Lidického potoka ve Hřebči. Poděkování patří i všem,
kdo se podíleli na nácviku vystoupení a samozřejmě i doprovodu dětí.
Zastupitelstvo obce

Diakonie Broumov
Vážení přátelé,
rádi bychom Vám poděkovali za sbírku použitého ošacení.

Oceňujeme Vaši práci při organizování sbírky, které jste se nezištně věnovali i
přes své vytížení a pracovní povinnosti. Bez Vás bychom nemohli vykonávat
naše poslání.
Vyjádřete prosím naši vděčnost a poděkování všem občanům za jejich štědrost a
ochotu pomáhat potřebným. Jejich darované věci jsou výraznou pomocí všem,
kteří to opravdu potřebují, lidem v nouzi či sociální tísni.
Vážíme si všech, kteří podporují naše poslání a věříme, že i nadále budete moci
pořádat sbírky použitého ošacení a dalších věcí. Tato forma totiž pomáhá nejvíce.
Díky Vám můžeme v praxi realizovat naše motto:
„NEPOTŘEBNÉ VĚCI POTŘEBNÝM“.
Se srdečným pozdravem
PhDr.Vítězslav Králík
Předseda družstva a generální ředitel
Další sbírka pro Diakonii Broumov bude probíhat v měsíci červnu, kdy celý
měsíc můžete nosit použitý textil, ošacení, obuv, nádobí a hračky. Přinesené
věci nechte v přízemí v chodbě OÚ za prodejnou, naši zaměstnanci je uklidí,
nebo v sobotu a pondělí je můžete přinést do sběrného dvora.

Kulturní a sociální komise OÚ Stehelčeves
pořádá pro naše ženy

OMLAZOVACÍ

DEN,

v sobotu 4.6.2016 od 9.00 hodin v Obecním klubu nad Večerkou.
Můžete využít služeb manikérky, pedikérky a kadeřnice, tentokrát bude náš den
rozšířen i o služby masérky.
Objednávky na určitou hodinu přijímá paní Martina Hurdálková na poště ve
Stehelčevsi. Moc se těšíme na další setkání při dobré kávě se všemi ženami, které
o sebe chtějí pečovat!
Příště se sejdeme již v sobotu 2. července 2016.

Tento měsíc slaví:
SCHNÁBL Václav
PÁLKA Jaroslav
PUDILOVÁ Anna
RŮŽIČKOVÁ Blanka
HRACHOVÁ Jaroslava
RAPIN Jan
ŠVECOVÁ Irena

2.6.
12.6.
17.6.
21.6.
25.6.
28.6.
30.6.

50 let
75 let
65 let
91 let
75 let
60 let
50 let

Srdečně blahopřejeme!

Odešli navždy:
NOVOTNÝ
Lubomír
HANUŠOVÁ Helena

VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ
se koná 25.5.2016 od 10.00 hodin v sále KD ve
Stehelčevsi.
Přivítáni budou:
DE MELO Mia
VŠETEČKOVÁ Ella
TUČKOVÁ Denisa
REJDÍKOVÁ Sára

5.3.2016
15.3.2016
2.4.2016
29.4.2016
Srdečně Vás zveme na tuto akci!

Spisovatelé podle abecedy, aneb co také najdete v naší knihovně…
Antonín Zhoř ( 18.1.1896 Rosice – 31.3.1965 Brno)
Byl česky píšící spisovatel, ilustrátor a pedagog. Psal pro
děti a mládež, zpočátku publikoval pod jménem Pavel Čermák.
Od roku 1910 studoval na učitelském ústavu v Brně. Po ukončení
studia byl zatímním učitelem na obecné škole v Oslavanech. Po
vypuknutí první světové války byl v roce 1915 odveden, na ruské
frontě se nechal zajmout a přihlásil se do československých legií v Rusku. Po
skončení války učil opět v Brně.
V roce 1929 založil vlastní nakladatelství pro děti a mládež Epos. V roce
1934 se toto nakladatelství spojilo s vydavatelským odborem Ústředního
sdružení jednot učitelských, a vznikla knižnice Antonína Zhoře Jitro. Tato
knižnice přečkala 2. světovou válku a zanikla až v roce 1948. Epos a Jitro vydalo
za 18 let své existence 73 titulů v celkovém nákladu 300 tisíc výtisků.
V letech 1937–1949 (s výjimkou válečných let 1942–44) redigoval Antonín Zhoř
spolu s Karlem Kallábem dětský měsíčník Vlaštovička – časopis šťastných dětí.
V knihovně Vlaštovičky vyšlo 19 pohádkových svazečků (637 tisíc výtisků). V
letech 1945–1949 redigoval Zhoř ještě časopis Brouček – časopis nejmladších
čtenářů. Oba časopisy vydávalo Učitelské nakladatelství (od r. 1947 Komenium,
učitelské nakladatelství).
Řadu Zhořových knih představují životopisné romány. Prostým způsobem v
nich dokázal přiblížit nejmladší čtenářské generaci osudy významných žen a
mužů ( Tvrdohlavá Marie, 1947, o Marii Curie-Sklodowské; Sám proti osudu,
1962, přibližující životní zápas Ludwiga van Beethovena; Kulhavý šermíř, 1966,
o pohnutém životě malíře Jaroslava Čermáka; mládí Boženy Němcové zachytil v
próze Betty, 1963).
Zemřel v roce 1965 a je pochován na Ústředním hřbitově v Brně.
Ve fondu knihovny jsou:
 Tvrdohlavá Marie
 Sám proti osudu
 Černý Bobo bílý Bob
Stehelčevský zpravodaj
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