STEHELČEVSKÝ

ZPRAVODAJ
02/2015
Vážení spoluobčané,
týden k týdnu přibyl a máme tu nový měsíc. Ještě před několika dny
jsme hledali dárky pod stromečkem, o pár dní později vítali Nový rok
a již vstupujeme do druhého měsíce v roce.
Co nás v únoru čeká?
Po dlouhých letech se vrací do naší obce Masopust, tak jak má být.
V sobotu 14.2. se sejdeme před kulturním domem a průvod masek
obejde obec za zvuků masopustní muziky, která nás bude provázet
celým dnem. Po té se sejdou děti v sále při veselici a večer opět my
dospělí si užijeme masopustní veselí při maškarním bále.
No a samozřejmě nebudou chybět ani dobroty, které k masopustu
patří.
Již další sobotu se
sejdeme v sále KD při
plese našich sportovců
a druhý den můžeme
navštívit
výstavu
Pekinézů, která se
koná
v kulturním
domě.
Ale celý tento měsíc
začíná pro naše děti
velmi příjemně, protože si budou užívat jarních prázdnin.
Proto jim všem přejeme krásné prožití zaslouženého týdne odpočinku,
ať už doma, nebo na horách či u babičky s dědou, ale vždy pěkně a
zajímavě strávené volné dny.

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva obce dne 21.1.2015
1. Zastupitelstvo obce bere na vědomí rozpočtové opatření č. 9/2014
2. Zastupitelstvo obce bere na vědomí Inventarizační zprávu za rok
2014 a souhlasí se závěry inventarizační komise.
3. Zastupitelstvo obce souhlasí se spoluprací s Probační a mediační
službou, středisko Kladno.
4. Zastupitelstvo obce souhlasí s prodejem pozemků p.č. 680 a 688 na
katastru obce Zájezd obci Zájezd za cenu 10 Kč/m2.
5. Zastupitelstvo obce souhlasí s vyvěšením záměru pronájmu části
pozemku p.č. 21/1 na úřední desce obce.
6. Zastupitelstvo obce souhlasí s uzavřením proluky mezi domy čp.
141 a čp.79. Součástí oplocení bude branka, od které bude na obecním
úřadě uložen klíč pro případ potřeby vstupu na tento pozemek.
7. Zastupitelstvo obce souhlasí s mimořádným příspěvkem pro SK
Stehelčeves ve výši 50.000 Kč. Tento příspěvek bude použit na
dobudování kabin na hřišti SK. Čerpání tohoto mimořádného
příspěvku podléhá kontrole finančního výboru obce.
8. Zastupitelstvo obce souhlasí se zadáním zpracování dopravní studie
řešení křižovatky ulic Vrapická x Hlavní x V.Moravce.
9. Zastupitelstvo obce souhlasí s uzavřením smlouvy o technickém
dozoru na revitalizaci a nástavbu školy s firmou AMMBRA.
10. Zastupitelstvo obce souhlasí s podpisem smluv o dílo s firmou
Fimorek a pověřuje starostku obce podpisem těchto smluv.
11. Zastupitelstvo obce souhlasí s uzavřením Dodatku ke smlouvě
s firmou Energie pod kontrolou.
12. Zastupitelstvo obce pověřuje paní starostku, aby ve spolupráci
s účetní obce posoudily tento projekt Geosense. Starostka obce buď
uzavře smlouvu s firmou Geosense, nebo požádá o aktualizaci
projektu Gepro.
13. Zastupitelstvo obce nesouhlasí se žádostí města Buštěhrad na
přijetí dalších 2 strážníků do pracovního poměru, kteří by zajišťovali
veřejný pořádek především v Buštěhradu.
14. Zastupitelstvo obce souhlasí se stavebními úpravami v objektu
bývalé hasičské zbrojnice na náklady nájemce. Připojení ke kanalizaci
projedná nájemce s VKM.

Zprávy z Obecního úřadu
- MUDr. Jeřábek bude ordinovat v Naší obci v pondělí 2. a 16. února, vždy
od 8.00 hodin.
- Příští zasedání ZO Stehelčeves se koná ve středu 18.2.2015 od 18.00
hodin v zasedací místnosti OÚ.
- Od 1.1.2015 dochází ke zvýšení cen vodného a stočného takto:

Ceny v Kč/m3
Voda pitná a
užitková
Voda
odkanalizovaná
Celkem

Bez DPH
46,30

Včetně DPH 15%
53,24

34,50

39,68

80,80

92,92

 Diakonie Broumov,
VYHLAŠUJE

SBÍRKU POUŽITÉHO OŠACENÍ



Letního a zimního oblečení /dámské, pánské,dětské/
Lůžkovin, prostěradel, ručníků, utěrek, záclon,
Látky (minimálně 1m2, prosíme, nedávejte nám odřezky a
zbytky látek)

Domácí potřeby-nádobí bílé i černé, skleničky- vše
nepoškozené








Vatované a péřové přikrývky, polštáře a deky
Obuv – veškerou nepoškozenou
Hračky – nepoškozené a kompletní
Peří, péřové přikrývky a polštáře
Menší elektrospotřebiče – mohou být i nefunkční
Knihy

Věci zabalené do pytlů nebo krabic můžete nosit na OÚ do 23.února
2015 a to do sběrného dvora OÚ nebo je můžete odložit v přízemí,
v chodbě za koloniálem, naši zaměstnanci je uklidí.

Mikroregion Údolí Lidického potoka
Mikroregion Údolí Lidického potoka vypisuje jarní kolo malého
dotačního titulu.
Žádosti nutno doručit na adresu: Obecní úřad Stehelčeves rukám
starostky. Žádost je nutné podat na předepsaném formuláři
s požadovanými přílohami do 31.3.2015 do 16.00 hod. v uzavřené
obálce, na níž bude nápis „Malý dotační titul“.
Přílohou žádosti bude: Ověřená kopie základního dokumentu
organizace (statut, stanovy, registrace apod.) – pokud organizace
již v loňském roce žádala o MDT a předložila základní
dokument organizace, může tento dokument nahradit čestným
prohlášením o tom, že nedošlo k žádným změnám.
O MDT mohou žádat organizace, spolky a kluby, které působí na
území členských obcí mikroregionu. Za sdružení (sdružení důchodců,
žen, zájmové kroužky atd…), které nemá právní subjektivitu, podává
žádost obec. Malý dotační titul lze využít na nákup drobných věcí,
materiálu a zařízení (např. vybavení hřišť, dílen a klubů, ceny pro
vítěze apod.) pronájem prostorů či techniky, propagaci sdružení atd.
Každá organizace může požádat v každém kole o podporu maximálně
jednoho projektu. Výše podpory činí max. 80% celkových nákladů na
projekt, max. však 3 000,-Kč.
Vyúčtování MDT
1) Dotace musí být vyúčtována nejpozději 30.6.2015 a vyúčtování
bude doručeno opět na adresu OÚ Stehelčeves
2) Z akce musí být pořízena fotodokumentace
3) Při akci musí být vyznačeno, že se akce koná za podpory DSO
4) Finance budou poukázány na účet žadatele do 14 dnů od
doručení vyúčtování akce
Formulář „Žádost o poskytnutí podpory z Malého dotačního titulu
DSO Mikroregionu Údolí Lidického potoka na rok 2015“ si
můžete stáhnout na webu MÚLP www.mupl.cz stejně jako logo
projektu, případně vyžádat na OÚ ve vaší obce.

Dobrý den všem,
po několika dotazech spoluobčanů, co je Los Hospodos Band, bych
vás rád seznámil s naší činností. Existujeme od srpna 2013, kdy se
uskutečnilo první nezávazné "zpívání" na hřišti. Zakládající členové
Katka a Petr Mullerovi a Michal Kořínek se začali pravidelně scházet
a od té doby se při pravidelných setkáních naše členská základna
rozrostla až na 20 lidí. Naše setkání pochopitelně nejsou privátní,
vítáni jsou všichni, kdo mají chuť si zazpívat country, rock, či velice
oblíbené písničky z pohádek. Přes léto se scházíme většinou na hřišti
SK, kde se opékají špekáčky na ohni, v zimě také tam nebo v
restauraci U Tůmů.
Nutno podotknout, že se účastníme akcí pořádaných pro děti, zpíváme
ve školce při různých akcích, na soustředění žákovského mužstva SK,
které zárověň Los Hospodos Band sponzoruje. Finančně jsme přispěli
na předvánoční Ježíškovské nákupy pro místní mateřskou školku.
Na letošní rok máme také naplánováno několik akcí, tak se při nich
třeba uvidíme.
Děkuji za Vaši pozornost
Petr Műller
Tříkrálová sbírka 2015
Vážení občané, tímto děkujeme těm z
vás, kteří v sobotu 3. 1. 2015 otevřeli
své domovy koledníkům Tříkrálové
sbírky a jakoukoli částkou do ní
přispěli. V obci se letos vybralo
12 954 Kč (zase o něco více než loni),
které byly odeslány na účet
Arcidiecézní charity Praha. Na jejích
webových stránkách se můžete
dovědět více o využití nasbíraných financí. Požádali jsme také, aby
byla část výtěžku sbírky v naší obci věnována projektu Naše děti v
Kongu, který několik z vás podporuje. O naší sbírce vyšel 15. 1. 2015
článek ve zpravodaji Náš region (SZ), který můžete najít na:
http://www.nasregion.cz/severozapad/index.html Jistě potěší nejen ty
koledníky, kteří jsou na jeho první stránce vyfoceni. Ještě jednou za
všechny koledníky a organizátory děkuje
Markéta Debroise

V sobotu 31.1.2015 jsme přivítali do naší obce tyto naše nové
občánky
Stehlík Jiří
Jirounek Ondřej
Habadová Karolína

14.08.2014
02.10.2014
02.12.2014

Všem dětem i jejich rodinám přejeme klidný a spokojený život v naší
obci!
V měsíci únoru slaví:
Hermachová Jaroslava
Pěkná Ivana
Fialová Hana
Procházka Ivo
Kaftan Jiří

2.2.
5.2.
12.2.
14.2.

70 let
50 let
85 let
50 let
65 let
Srdečně blahopřejeme!

Víte, že….
- si člověk nemůže políbit svůj loket? (A víte, že 96% lidí to
zkusí, když to čte?)
- med je jediná potravina, která se nikdy nezkazí? (kvalitní, bez
chemie)
- průměrný člověk prospí za život 25 let?
Z kuchyně našich babiček - Kyselo
Na správné kyselo potřebujeme 0,25l chlebového kvasu, hrst sušených
hub, sůl, kmín, cibuli, 2 lžíce másla a zhruba 4 vejce.
Večer si dokrmíme chlebový kvas ( lze si ho vyšlechtit během 5 dní
doma, nebo zakoupit v pořádné pekárně ) trochou mouky a vody a
necháme přes noc kynout. Druhý den si povaříme v osolené vodě
houby s kmínem. Mezitím si na másle zpěníme cibulku, kterou
přidáme do vody s houbami a přilijeme kvas, který polévku zahustí.
V závěru si připravíme míchaná vajíčka, která buď servírujeme zvlášť
do talíře s polévkou, nebo přímo do polévky.

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

Miroslav Ivanov ( 10. dubna 1929 Jaroměř - 23.
prosince Praha)
Miroslav Ivanov byl český spisovatel a publicista,
zabývající se především historií a literaturou faktu.
Narodil se do rodiny důstojníka. Maturoval na reálném gymnáziu
v Jaroměři, krátce pracoval v hutích v Kladně.
V letech 1949 – 1953 studoval Ivanov na FF UK češtinu a
historii. Po studiu působil na katedře české literatury jako odborný
asistent. V roce 1960 se stal Miroslav Ivanov redaktorem časopisu
Hlas revoluce. Od roku 1967 byl spisovatelem z povolání.
Časopisecky publikoval Ivanov např. v Květech, Literárních novinách,
Tvorbě atd. Psal také náměty k televizním filmům.
Nejvýraznější část své tvorby věnoval Miroslav Ivanov literatuře
faktu. Věnoval se především kauzám z české historie - rukopisné
spory, smrt svatého Václava a další. Při řešení záhad a problémů
kombinoval detektivní postupy, reportáže a citace dobových
dokumentů. Rozsáhlé studium odborné literatury a pramenů zúročil ve
svých dílech.
Byl dlouholetým předsedou Klubu autorů literatury faktu. Po
roce 1989 se stal členem předsednictva Klubu Dr. Milady Horákové.
Ve fondu knihovny jsou:
 Martova pole
 Požár Národního divadla aneb příliš mnoho náhod
 Zahrada života paní Betty

Historie Naší obce
Z kroniky školy
Drahota: Skutečný nedostatek mnohých předmětů denní potřeby,
způsobený přerušenou dopravou neb menší úrodou naší, nebo
nedostatek jenom předstíraný, zhoubně působily na vývoj cen a
lichvářům kvete pšenice. Jako mor roztahuje se toto lichvářství,
zasahuje stále širší vrstvy, ztěžuje obživu lidu a pracuje tak
nepřátelům do rukou. Maximálními cenami, soudním stíháním a
trestáním lichvářů brání úřady obyvatelstvo, ale vzdor tomu nebylo
možno tuto lichvářskou hydru potřít a neškodnou učiniti. Ovšem
nejvíce jsou postiženi gážisté, kteří ani sami ničeho neprodukují, ani
nemají příležitosti, aby zdražení na jiné vrstvy obyvatelstva přenesli,
jako živnostníci apod. a ani nejsou s to příjmy své v poměru se
stoupající drahotou alespoň poněkud přiměřeně rozmnožiti. Následuje
obrázek cen některých předmětů denní potřeby přítomné doby:
Maso hovězí 1 kg 8 - 10 K
Maso telecí 1kg 8-10 K
Maso vepřové 1 kg 9 - 10 K
Sádlo a máslo 1kg 13K
Chléb se 60%mouky 1260g 60 h
Mléko 1l 40h
Pivo 1l 86-100h
Brambory 1kg 32h
Mýdlo 1 kg až 10 K
Výživa obyvatelstva
Aby alespoň částečně zabezpečeno bylo zásobování obyvatelstva,
zavedeny byly poukazy na zboží – chlebenky, cukřenky, kávenky,
tučenky a podobně a jich vydáváním, účtování atd. pověřeno bylo ve
zdejším okresu učitelstvo.
Ve Stelčovsi vydávají se chlebenky na 1260 g chleba a 500 g mouky
pro osobu a týden od 1.9.1915, týdně as 1.100. Pro osoby těžce
pracující je o polovinu větší dávka. (asi 200). Lístky na cukr jsou na
1250 g pro osobu a 4 týdny. Zavedeny jsou od 1.4.1916. Těžce
pracujícím přiznán přídavek na 4 týdny 375 g. Lístky na kávu zní na
375 g pro osobu a 8 týdnů, platí od 3.8.1916. Lístky na tuk zavedeny
dnem 15.9.1916, platí na 4 týdny a lze nyní na lístek požadovat 600 g,
což však výměra stálá není a měniti se bude dle množství nabídky
zboží.

Zavedením lístků zabráněno bylo vyhladovění nemajetných vrstev
obyvatelstva, jest opatřením nákladným a pracným, jest ale také
naprosto nutným a plně se dosud osvědčilo.
Samozásobitelům chlebenek vydáváno nebylo, pokud stačila jim
zásoba obilí jimi vypěstovaného, ale ku mletí vydávaly jim chlebové
komise povolení – mlecí výkazy – a to na 300 g obilí denně pro
normální spotřebu, 366 g pro těžce pracující.
Samozásobilé byli všichni rolníci, majitelé a nájemci polností.
Změny majetkové: čp. 78 a 82 přešlo koupí v majetek dělníka
Vojtěcha
Řeřichy
(dříve majetek Diviše a Krause z Kladna), čp. 109 zakoupil důlní
dozorce Alois Havel od horníka Antonína Čecha (1916).
Stavby: Novostaveb ani pozoruhodnějších oprav stavebních vůbec
nebylo, také budova školní nedoznala vůbec žádných oprav. Kruhová
cihelna zdejší nepracovala pro naprostý nedostatek dělnictva.
Silnice erární upravena válením od čp.6 zde až do Brandýska a jest
nyní v náležitém stavu.
Letní čas: zaveden byl ve středoevropských šířích dnem 1.května
1916 a potrval až do 30.září. veškerá práce, tedy také vyučování,
počínala se v tu dobu o hodinu dříve a hodiny byly k tomu upraveny
dnem 1.května posunutím ručiček o 1 hodinu do předu. V polním
hospodářství a ve škole jmenovitě u malých dítek, činilo to částečně
obtíže, jinak se však letní čas osvědčil.
Nařízení: Ve vydaných nařízeních zrcadlí se velká doba válečná a lze
je rozvrhnouti na nařízení v příčině péče o vojsko, v zákazy spisů a
trikolor, v doporučování spisů, v nařízení o oslavách apod. Následuje
výpočet nejdůležitějších:
1. Péče o vojsko, výživa obyvatel apod.
11.9.1915 č. 4144 nařízena sbírka vlny a kaučuku
12.9.1915 č. 4145 pořizování pomníků padlým vojínům
15.9.1915 č. 27436 doporučení zakupování válečných kokard
11.9.1915 č. 50070 nařízena sbírka konzerv a zeleniny pro nemocnice
8.10.1915 č. 4865 nařízen soupis obilí, mouky a podobně
10.11.1915 č. 62993 nařízena sbírka kovů
19.11.1915 č. 5461 nařízeno pořádání „Dětského dne“ 2.12.1915
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