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Srpen
Otvírá se před námi druhá polovina prázdnin a naše děti
si užívají zasloužené prázdniny. My se snažíme vytvořit jim
pěkné prostředí pro nový školní rok. Po prvních problémech
se pomalu dostáváme do finiše se zateplením školy a s první
etapou nástavby a půdní vestavby v budově školy. Zateplení
budovy a první etapa stavby mají být hotové k 31.8.2015, což
by se již bez velkých problémů mělo stačit. Druhá etapa
stavby má být hotová k 31.12.2015 a dle rozpracovanosti lze
soudit, že i tato část bude hotová včas, a tak naše děti od
nového roku budou mít k dispozici i půdní vestavbu, kde se
nám podařilo vybudovat i prostory pro výuku TV.
Ale to ještě není vše, co jsme pro naše děti zajistili.
3.srpna začnou práce na rekonstrukci dětského hřiště
v Panské zahradě, kde bude provedena celková rekonstrukce
stávajících prvků, doplnění dalších a úprava ploch pro dětská
odstrkovadla.
Celá tato akce bude realizována
za podpory firmy LEGO, které
věnovalo naší obci na rekonstrukci
dětského hřiště částku 500.000,-Kč.
Celá akce bude ukončena 31.9.2015 a
tak děti budou mít další pěkný prostor
pro své hry a sporty.
A třetí velká akce začne na podzim, výběrové řízení na
dodavatele stavby bylo již v těchto dnech vypsáno a jakmile
bude ukončeno, budou započaty práce na výstavbě kanalizace
v nové zástavbě ve směru na Prahu.

Zprávy z obecního úřadu
- V tomto měsíci bude MUDr. Jeřábek ordinovat v naší obci
v pondělí 3., 17. a 31.8., vždy od 8.00 hodin.
- Příští zasedání Zastupitelstva obce Stehelčeves se koná ve středu
5.8.2015 od 18.00 hodin v zasedací místnosti OÚ.
- V měsíci červenci odevzdaly hliníkové obaly tyto děti:
Dobrocsányi Lukáš
5,8 kg
Horák Tomáš
5,5 kg
Hrach Miroslav
5,0 kg
Štanc Václav
1,4 kg
Všem sběračům děkujeme a posíláme odměny.
- Další sběr těchto obalů proběhne v sobotu 22.8. od 9.00 do 11.00
hodin ve sběrném dvoře OÚ.
- Upozornění pro občany obce
Upozorňujeme všechny majitele nemovitostí, kteří sousedí
s poli, že i oni jsou povinni likvidovat bioodpad ze svých zahrad
v souladu se zákonem a neházet trávu a větve za ploty na
přilehlé pozemky, které svým počínáním znehodnocují a
zemědělcům brání v obdělávání půdy.
Pokud máte za svým pozemkem takto založenou černou skládku,
žádáme vás o urychlené odstranění. V měsíci září bude
provedena dohlídka na těchto pozemcích a znečišťovatelé budou
postihováni dle zákona.
Mikroregion Údolí Lidického potoka pořádá pro
seniory členských obcí autobusový zájezd dne
8.9.2015 (úterý) do historické Mariánské Týnice
s poutním kostelem Zvěstování Panny Marie, na
plzeňsku.
Součástí zájezdu je návštěva zámku a vzácného parku v nedaleké obci
Chyše. Součástí zámeckého areálu je i bývalý panský pivovar (1839)
v jehož historickém interiéru bude podáván oběd.
Odjezd autobusem z jednotlivých obcí mikroregionu se předpokládá
v časovém rozmezí 7.00 – 7.30hod. Návrat kolem 19.00hod.

Každý účastník zaplatí 100.-Kč. Ostatní náklady jsou v režii
mikroregionu. Zájemci se mohou přihlásit na OÚ ve Stehelčevsi do
středy 26.8.
Ti zájemci, kteří se přihlásili na zájezd na Svatou Horu u Příbrami,
který byl z důvodu oprav Sv.Hory zrušen, jsou automaticky přihlášeni
na tuto akci. Pokud by jim tento program nevyhovoval, bude jim
částka 100,-Kč, kterou uhradili, vrácena.
Malý dotační titul mikroregionu Údolí Lidického potoka
Již druhým rokem mohou organizace a spolky členských obcí žádat 2x
ročně MULP o dotaci v rámci Malého dotačního titulu na svou činnost
či vybavení.
V letošním jarním kole tohoto dotačního titulu požádalo 8 organizací
z naší obce o tento dotační titul a všem byl přiznán. A tak 45 dětí
z naší školy bylo na filmovém představení, které zaplatilo Rodičovské
sdružení školáček z tohoto projektu, hasiči nakoupili sportovní a
výtvarné potřeby i odměny za soutěže na letní tábor pro děti, ZŠ a MŠ
použila tyto peníze na výlety pro děti v měsíci červnu, LOS
HOSPODOS si zakoupil párty stan na své akce, SK Stehelčeves
použil tyto prostředky na zajištění třídenního Turnaje mladých
fotbalistů, jezdecký klub je použil na zajištění tradiční Aprílové jízdy,
kulturní spolek zajistil Pálení čarodějnic a sportovní den pro naše děti
a Klub šikovných rukou nakoupil další materiál na rozšíření
háčkovaného Betlému.
A tak celkem 24.000,- Kč, které organizace v naší obci získaly na
svou činnost, bylo využito ve prospěch celé obce. V měsíci září bude
vypsáno podzimní kolo tohoto dotačního titulu, a tak již nyní můžete
přemýšlet o svých podzimních a zimních akcích a připravovat si
žádosti na další období.
PODĚKOVÁNÍ SDH Stehelčeves
Děkuji členům SDH ve Stehelčevsi, kteří nám v době vysokých teplot
opakovaně přivezli do Azylu Naděje ve Pcherách vodu na chlazení
kotců pro naše psi.
Harigelová
PODĚKOVÁNÍ
Děkuji zastupitelstvu obce za milé blahopřání k mým narozeninám.
J.Schnaubeltová

Sbor dobrovolných hasičů
ve Stehelčevsi
pořádá
v sobotu 8.8.2015 od 17.00 hodin
u požární nádrže

ZPÍVÁNÍ U VODY
Hraje: kladenská kapela ZEM
Občerstvení zajištěno
Dobrou náladu s sebou!

Sbor dobrovolných hasičů ve Stehelčevsi
pořádá
v sobotu 15.8.2015 od 17.00 u požární nádrže

ZPÍVÁNÍ U VODY
Hraje

p. Jaromír Hora
Přijďte si zazpívat a poslechnout muziku s námi
Občerstvení zajištěno.

Kulturní a sociální komise OÚ Stehelčeves
pořádá pro naše ženy

OMLAZOVACÍ ODPOLEDNE

VE ČTVRTEK 20.8. OD 13.00 HODIN
V Obecním klubu nad Večerkou
Můžete využít služeb manikérky, pedikérky a kadeřnice.
Moc se těšíme na další setkání při dobré kávě se všemi ženami,
které o sebe chtějí pečovat!
NOVĚ SE MŮŽETE I OBJEDNAT NA URČITOU HODINU,
A TO U MARTINY HURDÁLKOVÉ NA POŠTĚ A PO DOBU
JEJÍ DOVOLENÉ NA OÚ.

Pozvánka
Srdečně zveme všechny děti, rodiče a příznivce fotbalu
na
„Rozloučení s prázdninami“,
které se bude konat na hřišti 29. 8. – 30. 8. 2015
Začátek akce: 29. 8. v 16:00 a ukončení 30. 8. snídaní
S sebou: stany, spacáky a teplé oblečení
Na programu: sportovní soutěže
disko po celou dobu akce
od 19: 00 opékání špekáčků
Ve 20:00 posezení u táboráku se skupinou
LOS HOSPODOS

O KONGU TROCHU JINAK
Milí spoluobčané,
zveme vás na další
cestovatelský večer,
tentokrát s

P.Jean-Martinem NLANDU
a Markétou DEBROISE

Kdy: ve čtvrtek 3. 9. 2015 v 18:00
Kde: v klubovně nad Večerkou

Tento měsíc slaví:
KAVÁLEK Vratislav
VYKOUKALOVÁ Marie
CHAROUS Pavel
DIVIŠ Vladimír
ŠICHTANCOVÁ Ivana

9.8.
10.8.
12.8.
26.8.
27.8.

55 let
65 let
70 let
70 let
65 let

Srdečně blahopřejeme!
Odešli navždy:
MILTNER Libor

84 let

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

Jan Otčenášek (19.11.1924 Praha – 24.2.1979
Praha)

Jan Otčenášek byl autorem společenských
realistických próz a scenárista. Řada jeho děl
byla zfilmována.
Narodil se v Praze v rodině truhláře. Vystudoval obchodní akademii,
maturoval v roce 1943. Poté byl krátce nasazen na práce v Německu,
v letech 1944 - 45 pracoval v továrně Avia Letňany, kde byl činný v
ilegální skupině mládeže Předvoj.
Po 2. světové válce začal Jan Otčenášek studovat estetiku na FF UK,
ale z rodinných důvodů nemohl studia dokončit. V letech 1947 - 51
pracoval ve Spolku pro chemickou a hutní výrobu jako exportní
úředník. Od roku 1952 působil v sekretariátě Svazu československých
spisovatelů, později jako první tajemník.
V roce 1960 se Jan Otčenášek rozhodl pro svobodné povolání jako
spisovatel. V roce 1973 začal pracovat jako dramaturg Filmového
studia Barrandov.

Ve fondu knihovny jsou:





Pokušení Katarina
Romeo,Julie a tma
Kulhavý Orfeus
Občan Brych

Z historie naší obce:
Rok 1926
Za zimní období, tj. od 1. listopadu 1925 do 30. dubna 1926 bylo
půjčeno 121 čtenářům 3 502 knih. Největší číslo u jednoho čtenáře
bylo 72 knih, nejmenší 2, tudíž připadá průměrně na 1 osobu 29 knih.
Dne 25. dubna konala se schůze obecní rady, kde bylo
rozhodnuto o zadání stavby obecního chudobince. Všech oferentů
bylo 12 a chudobinec byl zadán nejmenšímu podání, které měl pan
Ed. Kostka, stavitel ze Zákolan za obnos 73 229 korun 92 haléřů.
Dne 6. května vypukl v Středočeském pivovaře oheň, který byl
brzy lokalizován, neb jinak by podlehl úplně dravému živlu, neb bylo
na něm velké zásoby sladu, ječmene a chmele. K ohni se dostavil
hasičský sbor od nás, jakož i někteří členové hasičského sboru
z Vrapic.
Dne 14. května vypukla ve vrapickém dvoře kulhavka a
slintavka, onemocnělo 34 krav a 8 vepřů.
Dne 15. června byly vyloženy volební seznamy a v té době bylo
voličů: Ve Stehelčevsi a Vrapících 1090 a z těch bylo mužů ve
Stehelčevsi 309 a žen 323. Ve Vrapících mužů 221 a žen 237. Do
Senátu bylo voličů přes 26 let 927, z těch mužů 457 a žen 470.
Měsíc červen byl celkem mokrý, neb nebylo jednoho dne, by
nepršelo. Zvláště o dnech 18.a19. pršelo celých 36 hodin silně, takže
byli jsme ohroženi zátopou.
Dne 25. 8. byla nalezena kostra v hlíně u cihelny, bývalého as
vojína, který dle znalce z Českého muzea z Prahy, byl v zemi mnoho
století. Vedle kostry byl položen nůž a sekerka starého původu.
Dne 26. srpna byl jsem na pohřbu bývalého p. řídícího učitele B.
Kuchaře. Letošní sklizeň obilí se vydařila skvěle, neb po deštivém jaru
přišla krásná pohoda, že přes celé žně ani nekáplo. Ovoce se uvedlo ve
velkém množství a prodávaly se švestky 1 kg za 1 korunu, hrušky 1 kg
za 50 haléřů.
Dne 10. října bylo kopáno péčí Českého muzea v Praze na
„Homolce“ a odkryto bylo staré pohřebiště, jejich stáří jde do
prachvěku.
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