STEHELČEVSKÝ

ZPRAVODAJ
1/2017

LEDEN
Novoroční noc jasná a klidná,
bude povětrnost pro úrodu vlídná

HODNĚ ZDRAVÍ A ŠTĚSTÍ V ROCE 2017
VŠEM OBČANŮM
přeje starostka spolu se členy zastupitelstva a zaměstnanci obce

Zprávy ze zasedání Zastupitelstva obce Stehelčeves dne
21.12.2016
-

Zastupitelstvo obce schválilo vyrovnaný rozpočet pro rok 2017.

-

Zastupitelstvo obce schválilo zrušení OP Stehelčeves z důvodu
vysokých provozních nákladů.

-

Zastupitelstvo obce schválilo záměr pronájmu pozemků p.č. 19
a 20/1 v k.ú. Stehelčeves.

-

Zastupitelstvo obce schválilo zpracování změny č.2. ÚP obce
Stehelčeves.

-

Zastupitelstvo obce souhlasí se zpracováním žádosti o dotaci na
výsadbu veřejné zeleně.

-

Zastupitelstvo obce upozorňuje na změnu telefonního
spojení na OÚ ve Stehelčevsi. Od 1.1.2017 budou
stávající č.tel. (311 320 550-2) zrušena a nové spojení na
OÚ je 601 333 454. Mobilní čísla telefonů zůstávají beze
změny: Starostka 602 312 934, místostarosta 724 181 263,
účetní obce 721 947 022.

Zprávy z obecního úřadu
- Další zasedání Zastupitelstva obce Stehelčeves se koná ve středu
18.1. od 18.00 hodin v zasedací místnosti OÚ. Připomínáme
občanům, že všechna zasedání ZO jsou veřejná.
- Tento měsíc bude MUDr. Jeřábek ordinovat v naší obci v pondělí
2.,16. a 30.1., vždy od 8.00 hodin.
- Poplatky za svoz odpadů v roce 2017 se budou vybírat ve stejné
výši jako v roce 2016, tj. 760,- Kč za osobu nebo nemovitost, kde

není nikdo hlášen k trvalému pobytu. Děti do 15 let a senioři nad
75 let věku hradí poplatek ve výši 50%, tj. 380 Kč ročně. Poplatek
je splatný do 31.3. Tam, kde celková částka poplatku přesáhne
1.500,- Kč, lze platit ve dvou splátkách. Druhá splátka je splatná
do 30.9.2017. Poplatky budou vybírány od pondělí 9.1.2017, vždy
v úředních hodinách. Stejně tak poplatky za psy. Poplatek za
jednoho psa je stejný jako v minulých letech, tj. 150,-Kč.
Připomínáme všem chovatelům psů, pokud již psa nemáte, musíte
jej odhlásit, jinak bude poplatek uplatňován.
- Popelnice na staré známky budou vyváženy do konce ledna
2017, od 1.února je třeba vylepit známku novou.
- Ve čtvrtek 15.prosince 2016 byl zkolaudován poslední úsek
kanalizační sítě v naší obci. Všichni občané, kteří uhradili poplatek
za kanalizační přípojku, mají možnost se na kanalizaci připojit. Po
připojení je třeba na OÚ ve Stehelčevsi podepsat „Čestné
prohlášení“ o připojení pouze odpadních vod na kanalizační síť a
„Předávací protokol“ veřejné části kanalizační přípojky
k nemovitosti. S těmito doklady dojedete do ČOV Vrapice a
nahlásíte připojení a aktuální stav svého vodoměru, aby s vámi
mohla být sepsána smlouva o likvidaci odpadních vod.
- Upozorňujeme všechny občany, že spolu s ukončením výstavby
kanalizace byly odstraněny úpravy dopravního značení v této
lokalitě a je tedy třeba opět dodržovat přikázané směry jízdy tak,
jak je obnovené značení.
- Upozorňujeme občany, kteří mají zájem o pronájem sálu na
soukromou akci, aby si sál zadali s dostatečným předstihem,
protože je o pronájem zájem a nemůžeme zajistit volný sál ze dne
na den. (pronájem sálu pro organizace a občany obce je stále za
stejnou cenu, tj.1000,-Kč+DPH/den). Od tohoto roku je možné si
pronajmout na soukromou akci i „Domeček“ za cenu 100,-Kč/hod
+ DPH.

- Likvidace vánočních stromků
Vánoční stromky je možné přinést v sobotu 7.1. nebo 14.1. na
sběrný dvůr OÚ od 9.00 do 11.00 hodin.
- SDH ve Stehelčevsi zve všechny své členy na valnou hromadu,
která se koná v sobotu 21.ledna od 17.00 hodin v sále KD ve
Stehelčevsi.
- V měsíci prosinci odevzdaly hliníkové obaly tyto děti:
Vinšová Natálka
Svoboda Lukáš
Fenclová Laura
Kolářová Marie
Štanc Lumír
Hojdíková Nikola
Dragounová Eliška
Debroise Martin

26,0kg
17,0 kg
7,2 kg
6,0 kg
4,2 kg
3,95 kg
2,0 kg
1,5 kg

Všem dětem děkujeme a prvním třem posíláme již tradiční odměny.
V loňském roce se sběru hliníkových obalů zúčastnilo 21 dětí a celkem
nasbíraly 308 kg hliníkových obalů.
Vyhodnocení roku 2016:
1. HORÁK Tomáš
2. DRAGOUNOVÁ Eliška
3. VINŠOVÁ Natálka

81,5 kg
29,0 kg
28,4 kg

4. SVOBODA Lukáš
5. HARTMAN Jan
6. KOZÁK Filip
7. BOUCHALOVÁ Ella Anna
8. ŠTANC Václav
9. HRACH Miroslav

25,2 kg
21,7 kg
20,9 kg
15,4 kg
12,1 kg
12,0 kg

10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

JANOŠOVÁ Zdenička 10,1 kg
KOLÁŘOVÁ Marie
10,0 kg
HOJDÍKOVÁ Nikola
7,71 kg
MYTYCH Jakub
7,5 kg
FENCLOVÁ Laura
7,2 kg
ŠTANC Lumír
4,2 kg
DOBROCSÁNYI Lukáš 4,0 kg
DEBROISE Martin
3,0 kg
PLACHÁ Nikola
2,8 kg
HURDÁLEK Kryštof
2,2 kg
MAREŠ Jakub
2,0 kg
Šimovič Martin
1,1 kg

Všem dětem děkujeme a těšíme se spolu s nimi na novou soutěž.
Oznámení cen vodného a stočného pro rok 2017
Ceny v Kč/m3
SKP 41.0011a12

Bez DPH

Včetně DPH (15%)

46,30

53,24

34,50

39,68

80,80

92,92

Voda pitná a užitková
SKP 90.01.11
Voda odkanalizovaná
celkem

Provozovatelem – společností VKM, a.s. budou tyto ceny účtovány
od 1.1.2017
Diakonie Broumov děkuje všem občanům, kteří se připojili k akci
„Nepotřebné věci potřebným“ a prostřednictvím OÚ odevzdali textil a
oblečení pro ty, kdo ho opravdu potřebují. Současně doufají ve vaši
podporu i v roce příštím.
I my Vám všem děkujeme a nadále budeme přijímat textil a oděvy pro
tuto organizaci.
(zo)

III. NOVOROČNÍ OHŇOSTROJ
SEJDEME SE 1. 1. 2017 V 18 HODIN NA
NÁVSI PROTI OÚ

Přijďte s námi přivítat nový rok velkolepým ohňostrojem!
TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA
Tradiční Tříkrálová sbírka se ve Stehelčevsi
uskuteční v sobotu 7.ledna 2017 dopoledne.
Koledníci obejdou domy ve vsi, aby tak všem
občanům popřáli šťastný nový rok a přijali
finanční dary na podporu těchto projektů:
Farní charita Kralupy nad Vltavou - projekt Naše
děti v Kongu
Arcidiecézní charita Praha - 1. Poradna Magdala a Azylový dům Gloria
pro pomoc rodinám s dětmi 2. Domov pro seniory kardinála Berana v
Mukařově 3. Vybudování komunitního centra Farní charity Kolín 4.
Charitní nemocnice v Ugandě
Prosíme občany o vlídné a laskavé přijetí koledníků ve svých
domácnostech.
Za koledníky
Markéta Debroise

Kulturní a sociální komise OÚ Stehelčeves
pořádá pro naše ženy

OMLAZOVACÍ DEN,
v sobotu 7.1.2017 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!

V sobotu 7.ledna 2017 od 10.00 hodin se koná v sále KD ve Stehelčevsi

VÍTÁNÍ NOVÝCH OBČÁNKŮ
Přivítáni budou:
LHOTKOVÁ Karolina
ŠARKAŇ Tomáš
ŠIDÁKOVÁ Ella
ŠVEDLÁROVÁ Laura

4. 7.2016
9. 9.2016
11.10.2016
18.10.2016

Komise pro děti a mládež pořádá

DĚTSKÝ PIRÁTSKÝ
KARNEVAL
ANEB
REJ MASEK VE STEHELČEVSI
22. LEDNA 2017
15:00 – 17:00
Sál kulturního domu
vstup dobrovolný ,
chybět nebude ani občerstvení

Sbor dobrovolných hasičů ve Stehelčevsi
pořádá

V sobotu 28.ledna 2017 od 20.00 v sále KD ve Stehelčevsi

HASIČSKÝ PLES
K tanci i poslechu hrají Horové

Vstupné 100,-Kč

V sobotu 10.prosince se konaly v sále KD ve Stehelčevsi již tradičně
Vánoční trhy.
Již tradičně byl velký
zájem o čerstvá vejce, zelí,
med, a hlavně o vánoční
dekorace,
perníčky
a
drobné dárky, které děti
kupovaly pro rodiče a
kamarády.
Letos byl velký zájem
o šité polštáře a vánoční
ubrusy a prostírání, ale i o
kosmetiku a šperky. A tak
prodávající, ale i návštěvníci, prožili hezký den a chvíli se zastavili
v předvánočním shonu.

Tento měsíc slaví:
DONOVAL Pavel

24.1.

65 let

Srdečně blahopřejeme!

Odešli navždy:
Kučerová Blanka

68 let

INZERCE:

Vedení účetnictví a daňové evidence,
mzdová agenda, daňová přiznání
Petra Mládková, DiS.
tel.: 737 832 085, e-mail: petra.mladkova1@gmail.com
Hlavní 7, 372 42 Stehelčeves
Nabízím služby v oblasti vedení účetnictví a daňové evidence, popř.
jednorázové zpracování na konci roku včetně roční uzávěrky a
přípravy daňových přiznání (daň z příjmu, DPH, silniční daň, …),
zpracování a vedení mzdové agendy.

Hostinec STEHELČEVES
Přijme od 1.1.2017 kuchaře/ku a pomocnou sílu do kuchyně.
Informace na tel: 776 710 516
Hostinec STEHELČEVES
otvírá již začátkem ledna 2017
Provozní doba:

Po
Út
St
Čt
Pá
So
Ne

11.00 – 22.00 hodin
11.00 – 22.00 hodin
11.00 – 22.00 hodin
11.00 – 22.00 hodin
11.00 – 23.00 hodin
11.00 – 23.00 hodin
11.00 – 22.00 hodin

Srdečně Vás zveme na příjemné posezení v nově otevřeném
hostinci.

Z obecní kroniky:
Jaký byl 1946 v naší obci
Nový rok začíná dosti smutně. 4.ledna zemřela Pechová 44 letá, 5.ledna
zemřel mlynář Alois Žák 45 letý, ve Vrapicích Knížka 54 letý a
k dovršení všeho 8.ledna se zavalili a byli zabiti v Josef štole ve
Vrapicích, kdy dobývali uhlí při národní směně pro Karlovu univerzitu
v Praze ze Stehelčevsi horníci Háša Václav 51 letý a Vilém Vácha 37
letý. Dne 13.ledna měli pohřeb za velkého účastenství místního
občanstva, jakož i občanů z obcí okolních. Na hřbitově se s nimi
rozloučili, místní pan farář, zástupci dolu Prágo, okresní předsedkyně
ONV, předseda závodní rady a člen MNV. Aby uctili památku padlých,
kteří padli při dobývání uhlí pro Karlovu univerzitu položili rektoři
z této na hroby krásné věnce a dle sdělení v rozhlase, bylo při sbírce
mezi studujícími vybráno přes 34000 korun ve prospěch pozůstalých.
V měsíci březnu konala se vykopávka přes náš katastr pro
položení potrubí, které má sloužiti k zásobování plynem do Prahy, jakož
i přilehlým obcím. Na poli pana Černého byl nalezen hrob skrčence.
V dubnu započala úprava pro postavení památníku padlých v I.
světové válce, který musel být odstraněn na příkaz Němců. Práce konali
zdarma občané ze Stehelčevsi. Odpracovali celkem 2500 hodin,
nepočítaje v to rolníky, kteří dali povozy zdarma.
28. dubna odbývala se slavnost odhalení památníku. Přibylo k 45
padlým v první světové válce ještě 16 občanů ze Stehelčevsi a Vrapic.
Na umístěné desce jest nápis a jména padlých.
Hrdinům, kteří zemřeli za svobodu vlasti v roce 1939 – 1945
v koncentračních táborech neb byli zastřeleni ve Stehelčevsi.
Fridrich Josef nar. 1910, Jindřich Vladimír nar. 1910, Říha Václav nar.
1919 z Vtapic
Moravec Václav nar. 1889, Pokorný Václav nar. 1911, Ptáčník Václav
nar. 1886, Řánek Pavel nar. 1917, Taussig Antonín nar. 1890,
Taussigová Ludmila nar. 1899, Taussigová Eva nar. 1923, Taussig Jiří
nar, 1928, Taussigová Klára nar. 1887.
V revolučním boji byli zastřeleni: Dřevo Antonín nar. 1909, Hermach
Václav nar. 1898, Podracký Václav nar. 1906.

Upomínka na pietní slavnost
Znovuzřízení pomníku padlým v I. Světové válce, v revoluci a
umučeným v koncentračních táborech, dne 28. dubna 1946 ve
Stehelčevsi.
Slavnost byla za krásného počasí pořádána ve stavu pochopení
všeho občanstva. Průvod pozůstával z krojovaných školních dítek,
skautů, hasičů jak ze Stehelčevsi, tak i z Vrapic, jakož i všeho občanstva
místního a obcí okolních. Průvod odebral se k památníku ruských
vojínů, kde promluvil pan učitel Sýkora. U památníku padlých přivítal
předseda MNV Hofman Josef přítomné a požádal přítomnou
předsedkyni ONV, soudružku B. Škrdlantovou, by promluvila o
významu dnešní slavnosti, což ona, jakož i pan farář z Vrapic, úkolu
tohoto se všeobecným ohlasem splnili. Žák měšťanské školy, po padlém
Hermachovi, přednesl vhodnou báseň. Při zahrání národní hymny Kde
domov můj a Nad Tatrou sa blýská a ruské národní hymny, jsem desku
se jmény umučených, jakož i zastřelených, odhalil.
Výročí osvobození republiky se oslavovalo jako všude jinde i u nás
důstojně. Obec jest ozdobena prapory jak československými, tak
rudými. V den zastřelení našich druhů Dřevy, Hermacha a Podrackého
byla pietní vzpomínka u pomníku padlých a odnesení věnců na hřbitov
ve Vrapicích.
Dne 20. května byl zákeřně zavražděn Václav Beneš, statkář ze
Stehelčevsi. Vrahem byl Jaroslav Urban 23 letý. Pohnutka činu jest
pravděpodobně msta.
Dne 28. srpna odbývaly se v obci naší II. národní obžínky. Průvod,
který vyšel od školy, byl pestrý. Krojované dívky, ženy, hoši a dva
ozdobené vozy provázely dívky a hochy na koních. Mnoho občanstva
domácího i cizího ukončovalo průvod. U památníku padlých zahrála
hudba státní hymnu. U památníku ruských vojínů hymnu ruskou. U
obou pomníků byly položeny věnce.
Škola ve Stehelčevsi oslavila 150. výročí svého trvání a 50.
výročí postavení nové školy dne 29. září 1946. O významu promluvil
řídící učitel p. Budil, jakož i školní inspektor p. Musil F. z Kladna. Při té
příležitosti uspořádána byla ve škole výstavka učebních pomůcek,
starých knih a fotografií.
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