STEHELČEVSKÝ

ZPRAVODAJ
5/2017

Květen
Déšť svatého Mamerta
přináší soužení,
neboť v něm nic dobrého není

Snad jsme konečně dočkali lepšího počasí a po chladných a
deštivých velikonočních dnech se na nás usměje jarní sluníčko.
S novým sluníčkem se dočkají i majitelé nemovitostí v nové
zástavbě ve směru na Prahu klidu a pořádku. Ve středu 3.května se
začne s frézováním vozovek a od úterý 9.května začne podbalování a
následné asfaltování vozovek zasažených výstavbou kanalizace.
Proto bychom chtěli požádat obyvatele této části Stehelčevsi, aby
byli v tento čas opatrní při jízdě a pohybu na ulicích. Jakmile bude znám
postup prací, budeme rozesílat SMS zprávy, případně Vám budou
vhozeny letáčky do schránek, abyste byli připraveni, že během dne se
nedostanete s auty na své pozemky, ani neodjedete ven.
Ale to už bude opravdu poslední omezení a od poloviny května
bude již celá lokalita v pořádku a konečně se zde přestane pracovat.
Tím končí výstavba kanalizace v naší obci a na kanalizační řád je
možné se kdekoliv připojit. Zároveň s kanalizací končí i největší liniová
stavba v obci. Nyní nadchází čas, kdy bychom chtěli postupně
zrekonstruovat chodníky a místní komunikace.
Projekty na rekonstrukci chodníků se již zpracovávají, na některé
části máme již vydané stavební povolení a žádáme o přidělení dotací.
Kromě těchto velkých etap bychom chtěli průběžně opravovat ulice,
které neleží kolem hlavních silnic a opravu zvládneme z obecního
rozpočtu. Bohužel ani tato místa nelze opravit najednou, ale určitě je
v silách obce opravit každý rok alespoň část některé ulice.

Zprávy ze zasedání Zastupitelstva obce Stehelčeves dne
26.4.2017
Zastupitelstvo obce schválilo obecně závazné vyhlášky č. 2/2017 a
3/2017 o spádovém území mateřské školy a o spádovém území základní
školy Stehelčeves.
Zastupitelstvo obce souhlasí s prodejem pozemků p.č.818 a p.č. 831 o
celkové výměře 447 m2 za cenu 100 Kč/m2.
Zastupitelstvo obce souhlasí s pronájmem prodejny v č.p. 45 paní Alici
Růžičkové.
Zastupitelstvo obce souhlasí s prodejem automobilu a dalšího vybavení
OP Stehelčeves za předložené ceny. Inzerát na prodej bude zveřejněn na
desce OÚ, webu a FB obce.
Zastupitelstvo obce souhlasí s příspěvkem ve výši 20.000,-Kč na
rehabilitace pro Rozárku a Klárku.
Zastupitelstvo obce ukládá starostce zajistit 3 nabídky na rekonstrukci
přízemí budovy OÚ (prostory po prodejně potravin).
Zastupitelstvo obce souhlasí s rekonstrukcí zahradní zdi u školy.
Zastupitelstvo obce schvaluje účetní uzávěrku PO ZŠ a MŠ Stehelčeves,
sestavenou ke dni 31.12.2016.
Zastupitelstvo obce schvaluje hospodářský výsledek školy ve výši
155.040,40 Kč. Z této částky bude vrácena dotace obci Dřetovice ve
výši 67.417,70 Kč. Zbytek ve výši 87.622,70 Kč ZO navrhuje převést
do rezervního fondu organizace.

Zprávy z obecního úřadu
- Ve středu 3.5. od 18.00 se v zasedací místnosti OÚ koná již třetí
„Setkání s občany“, kde je vítán každý, komu záleží na vzhledu a
fungování naší obce. Se svými nápady, nebo si jen tak poslechnout
nápady ostatních, může přijít každý z občanů naší obce. Starostka
se spolu s dalšími zastupiteli pokusí odpovědět na všechny dotazy.
- Další zasedání Zastupitelstva obce Stehelčeves se koná ve středu
17.května od 18.00 hodin v zasedací místnosti OÚ.
- V tomto měsíci bude MUDr. Jeřábek ordinovat v naší obci
v pondělí 22. 5. od 8.00 hodin.

- V tomto měsíci proběhne svoz bioodpadu v pátek 5.a 19.5.
- Upozorňujeme občany na změnu telefonního spojení na OÚ ve
Stehelčevsi. Od února již stará čísla nefungují. Připomínáme, že
nové telefonní číslo je 601 333 454, ostatní mobilní čísla jsou beze
změny.
- Ve středu 10. května od 15.00 do 16.30 hodin proběhne před KD
očkování psů. Cena za očkování jednoho psa je 140,- Kč.
- 7.5. od 9.00 hod. proběhne čištění požární nádrže. Uvítáme
pomoc všech, kdo jsou ochotni pomoci upravit tento prostor hlavně
pro letní koupání našich dětí.
- 14.5. se koná sběr železného šrotu. Naši hasiči budou od 9.00
hodin objíždět ves a naloží železný odpad před vašimi domy.
Pokud někdo potřebuje pomoci s vynesením starého železa, nebo
třeba zajet do dvora, může předem členy SDH kontaktovat na tel.
č. 731 587 411, nebo na OÚ. Váš požadavek vyřídíme.
- Na základě podané informace Vám oznamujeme, že termín
uzavírky úseku silnice III/00719 z důvodu rekonstrukce mostu, byl
pozměněn a uzavírka bude zahájena 2.5.2017.
- Související uzavírka úseku D7 v souvislosti se snesením mostové
konstrukce je plánována v termínu od 6.5. (SO) 19 h do 7.5. (NE)
9:00 h.
- Upozorňujeme občany, že od 2.5. bude prodejna potravin
přestěhována z budovy OÚ do prostor prodejny v čp. 45.
- Upozorňujeme všechny občany, že ve sběrném dvoře OÚ je možné
uložit nejen velkoobjemový odpad, ale i vysloužilé
elektrospotřebiče, malé množství stavebního odpadu (max. 2
kolečka), použité jedlé oleje a lehký kovový šrot (plechovky od
potravin či krmení zvířat), zářivky i žárovky. Také zde můžete
předat použitý textil, obuv, hračky atd… pro Diakonii Broumov.
- Sběrný dvůr je otevřen vždy v pondělí od 16.00 do 18.00 hodin a
v sobotu od 9.00 do 11.00 hodin. Ve svátky 1. a 8. května sběrný
dvůr bude uzavřen.
- Mikroregion Údolí Lidického potoka pořádá ve čtvrtek 18.5. zájezd
pro seniory členských obcí na Svatou Horu u Příbrami. Odjezd
účastníků zájezdu z naší obce je v 7.55 od obecního úřadu. Návrat
bude v odpoledních hodinách tamtéž.

Zprávy z fotbalu
Vážení přátelé a příznivci fotbalu, mistrovská utkání
dětí jsou v plném proudu a já si zde dovolím několik slov
k zamyšlení. Je tomu již pět let, co se trenéři věnují našim
dětem. Během této doby si prošli mnohými úskalími, přibrali
do svého týmu tři pomocníky a neustále je to baví. Začátky nebyly
opravdu jednoduché, většinu zápasů jsme prohrávali, ale nyní se karty
obrátily. V této době jsme pro spoluhráče perspektivními, a hlavně
vyhledávanými soupeři, myslím si osobně, že je to z důvodu vysokého
počtu děvčat v týmu ☺. Níže vám předkládám výsledky utkání
jednotlivých skupin od začátku sezóny 2017.
Starší žáci - 3 prohry
Mladší žáci - 2 výhry, 3 prohry
Starší přípravka - 5 výher, 1remíza
Mladší přípravka - 2 výhry, 2 prohry

Fotbaly na hřišti SK v květnu
Ml. přípravka - 19. 5. od 17:00
St. přípravka - 27. 5. od 10:15
Ml. žáci - 6. 5. od 10:15 (Hostouň)
- 20. 5. od 10:15 (Slavoj Kladno)
St. žáci - 7. 5. od 14:30 (Zichovec)
- 28. 5. od 14:30 (Unhošť)

Víte že…
- Sport a hlavně fotbal má v naší obci dlouholetou tradici?
- Na našem území působily různé sportovní oddíly?
- V roce 1955 měl Sokol Stehelčeves 107 členů, mužů i žen?
- V roce 1957 byl zpracován projekt na stadion v obci Stehelčeves?
- 21.6. 1960 byla v obci velká tělocvičná akademie u příležitosti 50
let TJ Sokol Stehelčeves?
- Cvičenci z naší obce se zúčastnili všech spartakiád?

Chceš se stát malým hasičem
a je ti více než 4 roky?
Tak pojď mezi nás.
Kdy? 16. května 2017 v 17.00
Kam? K hasičské zbrojnici ve Stehelčevsi
Co tě čeká? Spousta zábavy, ale i zajímavostí.
Přijď, těšíme se zrovna na tebe!
více info na tel. 721 010 379 Lumír Štanc, e-mail: l.stanc@seznam.cz

Za Soptíkem pro medaile
V sobotu 8. 4. 2017
jsme se tradičně vydali
do Hřebče, na závody
zvané Železný Soptík.
Tentokrát jsme vyrazili
se třemi družstvy.
Starší, mladší a prvně
s námi vyjeli i naši
nejmladší – přípravka.
Soutěžících se sešlo
opravdu hodně. 13
družstev starších, 10
družstev mladších a 3
družstva přípravky. Běhalo se současně ve čtyřech drahách, což samo o
sobě bylo pro někoho dost stresující. Ale vrhli jsme se do toho rovnýma
nohama a závodili, co to šlo. Rodiče fandili, co jim hlasivky stačily, a
naši malí hasiči běhali, jakoby jim za patami hořelo. Starší a mladší děti
už věděly, co je čeká, ale pro přípravku to byla premiéra. Dlouhé hadice
se motaly pod nožičky, plyšový medvěd, kterého táhly, byl skoro tak

velký jako děti. Ale poctivý trénink všech našich družstev, se vyplatil.
Starší družstvo získalo 3. místo, mladší družstvo 1. místo a přípravka se
nenechala zahanbit a ukázala, že je také ze Stehelčevsi – vybojovala 1.
místo. Nejen v umístění družstev jsme byli na stupni vítězů. I
v kategorii jednotlivců jsme měli parádní umístění. V kategorii mladších
chlapců jsme obsadili 1. místo – Michal Šťáhlavský a 3. místo – Filip
Šťáhlavský (z 55 chlapců), v kategorii starších dívek 2. místo – Šárka
Štancová (z 41 dívek), v kategorii přípravka 1. místo získal Michal
Mate, 2. místo Tomáš Horák. Prostě úspěch veliký. Samozřejmě
následovaly velké oslavy, neboť bylo co slavit. No a kdy zase společně
vyrazíme? 13. května na požární útok do Žiliny, tak nám držte palce, ať
se nám daří alespoň tak, jako v sobotu 15. 4. 2017, kdy se starší a

mladší družstvo žáků zúčastnilo požárního útoku ve Lhotě. Tam získali
5. místo mladší žáci a 3. místo starší žáci. Dětem děkujeme za jejich
výkony i za čas, který tomuto sportu věnují, stejně tak rodičům a
obecnímu úřadu za naši podporu.

Obecní úřad ve Stehelčevsi se připojuje ke sbírce pro Karolínku a
Rozárku.

Pokud budete sbírat plastová víčka nebo papír pro Karolínku a Rozárku,
můžete vše přinést v taškách nebo krabicích do chodby OÚ v přízemí,
odkud je naši zaměstnanci uklidí a předají.

Kulturní a sociální komise OÚ Stehelčeves
pořádá pro naše ženy

OMLAZOVACÍ DEN,
v sobotu 5.5.2017 od 9.00 hodin v obecním „Domečku“.
Můžete využít služeb manikérky, pedikérky, kadeřnice a masérky či
kosmetičky
Objednávky na určitou hodinu přijímá paní Martina Hurdálková
z pošty ve Stehelčevsi.
Moc se těšíme na další setkání při dobré kávě se všemi ženami,
které o sebe chtějí pečovat!

INZERCE:

Tento měsíc slaví:
PORAZIL Václav

26.5.

Srdečně blahopřejeme!

85 let

Z obecní kroniky:
Sport ve Stehelčevsi
Mimo kroniky obce byly psány kroniky různých spolků a sdružení
občanů. Kronika SDH byla po zatčení členů výboru svazu za druhé
světové války zničena a nová j psána až od 80.let. Sice se nám podařilo
část dění doplnit retrospektivně, ale bohužel jsou věci a události, které
propadly do hlubin času. Další kronikou byla kronika
Československého červeného kříže. Ale i když v naší obci tato
organizace působila dlouhá léta, kronika byla vedena pouze v letech
1983 – 1988. Další dochovanou kronikou je kronika TJ Sokol
Stehelčeves, psaná v letech 1983 – 1985. Tato kronika se vlastně týká
jen kopané.
Vyprávění začíná dopisem ze dne 23.9.1970, kdy TJ Sokol Stehelčeves
odvolává u OV ČSTV – sportovně technické komise, sekce kopané svůj
oddíl kopané ze soutěže z důvodu nedostatku hráčů i financí. Další
dokument je až z roku 1983, Sokol Stehelčeves žádá o přijetí družstva
dospělých do soutěže kopané.
Jak to všechno začalo
První zápis kronikáře TJ Sokola Stehelčeves pana Petra Pánka:
Dopisem adresovaným na OV ČSTV sekce kopané ze dne 23.9.1970
byla ukončena dlouholetá činnost oddílu kopané ve Stehelčevsi na
dlouhých dvanáct let. Během této doby bylo hřiště opuštěné a na čas zde
skladovala auta Mototechna. Teprve až v roce 1982 se několik nadšenců
rozhodlo, že se pokusí obnovit kopanou i u nás. Nebylo to lehké, hřiště
zpustlo a také kabiny nebyly udržované. Ale vše se obětavostí lidí
podařilo. A tak první zápas se hrál 18.9.1982. Utkala se družstva
mladých, kteří se pokusili obnovit kopanou, proti starým, pamětníkům
slavné éry Stehelčevsi v kopané. Toto byl první nesmělý krůček
k velkému začátku. Poté se mladí hráči obrátili na pomoc k TJ Sokol
Stehelčeves, a výbor Sokola jim pomocnou ruku podal. 31.1.1983 byl
ustanoven výbor kopané. Během této doby se stále hrálo, byť přátelsky,
ale hrálo. 3.8.1983 byla zaslána na OV ČSTV sekce kopané žádost o
přijmutí k soutěžnímu ročníku 1983 – 84. Žádosti bylo vyhověno a tak
se začala psát nová éra nového Sokola Stehelčeves v kopané. Nebyly to

lehké roky po tak dlouhé pomlce, ale obětavostí lidí se dokázalo takřka
nemožné. Tímto zápisem chceme připomenout těm, kdo přijdou po nás,
jaké jsou strasti, ale i radosti se založením sportovního oddílu. Za to
patří všem upřímné díky.
Výbor oddílu kopané:
Předseda – Podracký Josef
Místopředseda – Prajzler Ladislav
Šéftrenér – Burgr Jiří
Asistent trenéra – Kalina Karel
Správce – Salač Rudolf
předseda odd. kopané
Sekretář – Fiala Karel
Kronikář – Pánek Petr
Člen – Kolařík Zdeněk
Člen – Dlouhý Petr
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