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Březen
Jestli březen kožich stáhl,
duben rád by po něm sáhl
I když na to dnes počasí moc nevypadá, všichni se již těšíme na jaro, které
je už za dveřmi. Letošní nevlídná zima nebyla štědrá ani k dětem, které si sněhu a
ledu moc neužily, ale ani k nám ostatním, protože těch hezkých zimních dnů bylo
opravdu pomálu.
A tak už vyhlížíme sluníčko, s kterým bychom mohli vyrazit ven do přírody
nebo na zahrady. Na zahrádkách a zahradách nás čeká mnoho práce a jistě
všichni začneme jarním úklidem. A nyní se naskytne otázka vpravdě nerudovská:
Kam s ním?
Velkoobjemový odpad můžete přivézt do sběrného dvora, stejně jako
stavební suť, ale tu pouze pokud máte malé množství (1-2 kolečka), pokud máte
větší množství, musíte zlikvidovat sami nebo pomocí svozové firmy. Biologicky
rozložitelný odpad můžete kompostovat na svém pozemku, nebo využít
svozových nádob (hnědé popelnice), které vyváží firma AVE. Tuto popelnici si
můžete objednat přes OÚ, ten kdo ji již užívá, si musí zakoupit novou známku
pro rok 2016 od 15.3. na obecním úřadě. Nebezpečný odpad bude svážen
v sobotu 7. května od 9.00 do 12.00 hodin, proto Vás žádáme, pokud máte tento
druh odpadu, přivezte ho až v tento den. Bohužel ve sběrném dvoře není místo na
to, abychom mohli skladovat nebezpečný odpad u nás.
Pokud se stane, že nebudete mít ve středu vyvezenou popelnici, reklamovat
tuto skutečnost můžete přímo u poskytovatele služeb, a to u společnosti AVE
Kladno, spol. s.r.o., a to od 6 do 14 hodin na telefonu 312 672 321 nebo na
adrese kladno@ave.cz.
A když už jsme u odpadů a odpadků, chtěli bychom upozornit všechna
kuřáky, že i nedopalky z cigaret jsou odpadem a patří do koše. Po zkušenosti s
kuřáky jsme u kulturního domu umístili u vchodu do sálu dva velké popelníky,
aby nebyl přístup k sálu zdoben nedopalky. Po další společenské akci v sále KD
bylo v popelnících asi 12 nedopalků a kolem opět na lopatu. Stejné je to i na
autobusových zastávkách a na chodníku před OÚ. Proč ničíme a znečišťujeme
životní prostor sami sobě?

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva obce dne 17.2.2016
1. Zastupitelstvo obce souhlasí s navrženým programem.
2. Zastupitelé obce souhlasí se strategickým plánem rozvoje obce v předloženém znění.
3. Zastupitelstvo obce souhlasí s nabídkou firmy SABIVENA na opravu sálu Kulturního
domu ve Stehelčevsi.
4. Zastupitelé obce souhlasí se zařazením pozemku p.č. 519 při nejbližší změně územního
plánu obce do zastavitelného území.
5. Zastupitelstvo obce bere na vědomí zprávu starostky obce o podání žádosti na SFŽP o
navýšení dotace na dokončenou akci revitalizace budovy školy.
6. Zastupitelstvo obce pověřuje starostku obce k provádění rozpočtových opatření v
celkovém objemu v rámci jednoho rozpočtového opatření, na straně příjmů do 500.000,- Kč
a na straně výdajů do 100.000,-Kč. Členové zastupitelstva obce budou o tomto informováni
na nejbližším zasedání ZO.
7. Zastupitelstvo obce bere na vědomí zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření obce za
rok 2015.
8. Zastupitelé obce souhlasí se zadávacími podmínkami na pronájem nebytových prostor
v čp. 45 a s vyvěšením záměru pronájmu na úřední desce.
9. Zastupitelstvo obce nesouhlasí s uveřejňováním politické inzerce na stránkách
Stehelčevského zpravodaje.

Zprávy z obecního úřadu
- Další zasedání Zastupitelstva obce Stehelčeves se koná ve středu 16.3. od 18.00 hodin
v zasedací místnosti OÚ.
- Tento měsíc bude MUDr. Jeřábek ordinovat v naší obci pouze v pondělí 14.3. od 8.00
hodin.
- V měsíci únoru odevzdaly hliníkové obaly tyto děti:
Svoboda Lukáš
8,2 kg
Mytych Jakub
7,5 kg
Dragounová Eliška
7,1 kg
Dětem děkujeme a posíláme již tradiční odměny
- Další sběr těchto obalů proběhne v sobotu 19.3. 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, od měsíce dubna do října 2016. Termíny svozů: 8.4., 22.4.,
6.5., 20.5., 3.6., 17.6., 1.7., 15.7., 29.7., 12.8., 26.8., 9.9., 23.9., 7.10., 21.10.2016.
Ceny za svoz jsou stejné jako v roce minulém, to je za nádobu 140 l – 690,- Kč a 240 l
– 890,-Kč. Prodej známek na tyto nádoby bude od 15.3.2015 na obecním úředě.
- Prodejna krmiv Helena Miltnerová oznamuje ukončení provozovny ve
Stehelčevsi k 1.3.2016.
V případě zájmu závoz zboží na tel. 774 500 796

Zprávy z Mikroregionu Údolí Lidického potoka
Mikroregion Údolí Lidického potoka
Vyhlašuje jarní kolo Malého dotačního titulu 2016
Malý dotační titul je grant určený na podporu projektů výhradně v území
Členských obcí MULP . Je financován z vlastních příjmů Mikroregionu Údolí
Lidického potoka
Co podporujeme?
Projekty malého rozsahu s veřejně prospěšným charakterem, projekty týkající se
práce s dětmi a mládeží a jiné kulturní, sportovní či společenské akce.
Co nepodporujeme?
Projekty, které jsou součástí akce s celkovými náklady většími než 20 000 Kč.
Koho podporujeme?
Příspěvkové organizace obcí, sportovní kluby, SDH, OPS, obce v případě, že
zaštiťují žadatele bez právní subjektivity (spolky žen, seniorů apod.). Každý
žadatel může podat žádost pouze na jeden projekt.
Uznatelné výdaje
Drobné věci a zařízení (např. vybavení hřišť, dílen a klubů, ceny pro vítěze,
nákup materiálu pro různé výrobky, lektorné apod.), propagace atd.
Neuznatelné výdaje
Nájemné prostor, vybavení prostor, pronájem techniky, honoráře divadelních či
jiných představení.
Výše podpory
Maximálně 80 % z celkových nákladů projektu, nejvýše však 3000 Kč na jeden
projekt.
Alokace pro tuto výzvu
100 000 Kč
Alokace nemusí být vyčerpána.
Podmínky pro žadatele
Žádost musí být podána na předepsaném formuláři (příloha č. 1) a musí
obsahovat všechny povinné přílohy uvedené v žádosti. Žádost včetně příloh musí

být označena „Malý dotační titul 2016“, a doručena osobně nebo poštou na
adresu:
OÚ Stehelčeves
Hlavní 43
273 42 Stehelčeves
Žádost musí být doručena od 15. 2. 2016 do 15. 3. 2016 do 16 hod.
Podpořeny mohou být akce pořádané v období od 1. 3. 2016 do 30. 6. 2016.
Vyplnění závěrečné zprávy a vyúčtování (příloha č. 2). Odevzdání nejpozději do
31. 7. 2016, součástí bude i fotodokumentace.
Výběr projektů
O výběru projektů vhodných ke spolufinancování rozhodne hodnotící komise do
31. 3. 2016 a výsledky budou zveřejněny na stránkách společnosti www.mulp.cz
Další podmínky
Na poskytnutí grantu není právní nárok.
Žadatel musí být z územní členských obcí MULP.
Přidělené finanční prostředky jsou účelově vázány na záměr popsaný v žádosti a
nesmějí
být použity na jiný účel – nedodržení podmínky má za následek nevyplacení
grantu
MULP bude partnerem akce a na akci bude vystavené Logo MULP (bude
doloženo fotodokumentací) - nedodržení podmínky má za následek
nevyplacení grantu.

Výlet pro seniory
Mikroregion již po druhé připravuje výlet pro seniory svých členských
obcí. V letošním roce to bude zájezd na zámek Libochovice a okolí. Příspěvek
činí 100,-Kč za osobu.
Stejně jako v loňském roce si prohlédneme navštívená místa a společně se
naobědváme ve skvělé restauraci.
Výlet se uskuteční v úterý 17.května, podrobnosti akce budou uveřejněny
v květnovém zpravodaji. Přihlášky nutno doručit na OÚ nejpozději do 15.4 na
obecní úřad paní Karbusové.

15 let trvání MULP
V tomto roce oslaví Mikroregion Údolí Lidického potoka již 15. výročí
svého založení. Slavnostní setkání proběhne v květnu. Budeme Vás včas
informovat.

HASIČSKÝ PLES
V sobotu 30. ledna se v sále
KD ve Stehelčevsi uskutečnil
tradiční HASIČSKÝ PLES. Za
vydaření plesu vděčíme nejen
družstvu Soptíků, kteří si
připravili úvodní předtančení,
ale také štědrým sponzorům,
kterým bychom tímto rádi
poděkovali. Peněžní zisk z této
akce bude použit ve prospěch
kolektivu mladých hasičů
SDH Stehelčeves.

Kulturní a sociální komise OÚ Stehelčeves
pořádá pro naše ženy

OMLAZOVACÍ DEN,
v sobotu 5.3.2016 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 a kosmetičky
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!
Vzhledem k tomu, že o tuto akci je stále větší zájem, bude se od měsíce března
konat zcela pravidelně, a to každou první sobotu v měsíci. Takže příště se
sejdeme již v sobotu 2.dubna 2016.

Kulturní a sociální komise OÚ Stehelčeves
pořádá
v sobotu 12.3.2016 od 9.00 hodin v sále kulturního domu

Velikonoční trhy
Letos trochu netradičně
S prezentací studentů SOU a SOŠ Kladno obor kuchař - číšník , kteří
předvedou ukázky stolování i nabídnou ochutnávku svých výrobků.
Samozřejmě bude přítomna i naše oblíbená cukrářka a nakoupit si můžete
Velikonoční dekorace, květiny, pomlázky, vejce (i bílá) atd…

Představení se koná
v sálekulturního domu
ve Stehelčevsi
v neděli 13.3.2016 od 15.00 hodin.
Ceny vstupného jsou:
dospělí 130,dítě 80,- Kč.
Děti do 2 let zdarma.

Komise pro děti, mládež a sport ve Stehelčevsi
pořádá pro děti i rodiče
V sobotu 19.3.2016 od 15.00 hodin v sále KD

VELIKONOČNÍ DÍLNIČKY
Budeme malovat vajíčka, vyrábět velikonoční ozdoby a dekorace
Nebude chybět ani dobré občerstvení
Dobrou náladu vezměte s sebou!!!

Tradiční velikonoční recepty:
Ingredience:
200g tuku
1 veka
sůl a pepř
10 vajec
muškátový květ
200 g vařeného vepřového masa
nasekaná pažitka
vývar z masa
200 g uzeného masa
Popis přípravy:
Veku nakrájíme na malé kousky, zalijeme rozpuštěným tukem. Na malé kousky
nakrájíme i maso a spolu s bylinkami vmícháme k vece. Žloutky vymícháme s
trochou vývaru, přidáme koření a sůl, vlijeme k ostatní směsi. Nakonec
vmícháme tuhý sníh z bílků a pečeme na vymazaném pekáči.
Velikonoční beránek tvarohový
VELIKONOČNÍ BERÁNEK TVAROHOVÝ
Ingredience: 20 dkg másla, 20 dkg pískového cukru, 25 dkg měkkého tvarohu, 1
vanilkový cukr, 3 vejce, 25 dkg polohrubé mouky, 1/2 prášku do pečiva, 5 dkg
rozinek, tuk a mouka na vymazání a vysypání formy
Postup: Změklé máslo, cukr, vanilkový cukr, tvaroh a vejce utřeme. Smícháme
mouku s práškem do pečiva, přidáme tvarohovou směs a rozinky a vypracujeme
vláčné těsto. Vložíme do připravené formy, pečeme v předehřáté troubě, při 175
st. C dorůžova. Potom vytáhneme z trouby, necháme chvíli stát a vyklopíme.

NABÍDKA K PRONÁJMU NEBYTOVÝCH PROSTOR
Obec Stehelčeves nabízí k pronájmu nebytové prostory o celkové výměře
cca 78 m2 v přízemí domu čp. 45 ul. Hlavní 27342 Stehelčeves (Večerka),
především ke zřízení obchodu s potravinami, masem, smíšeným zbožím
atd…od 1.7.2016
Podmínky pronájmu:
Vzdělání v oboru (minimálně výuční list v oboru prodavač potravin,
prodavač smíšeného zboží nebo v příbuzném oboru, nebo doložená praxe
min. 10 let v oboru)
Předložení záměru využití prostor
Minimální nájemné 7 000,-Kč/měsíčně
Smlouva na dobu neurčitou se zkušební dobou 1 rok
Po dohodě možnost prohlídky pronajímaných prostor – volejte na tel.
311 320 550-2 nebo mobil 602 312 934
Nabídky doručte v zalepené obálce s nápisem „Pronájem nebytových
prostor – neotvírat“ nejpozději do 31.3.2016 do 16.00 hodin do kanceláře
OÚ ve Stehelčevsi.

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

František Uher
( 1.3.1936 Havlíčkův Brod)

Gymnázium vystudoval v Ledči nad
Sázavou a Pedagogický institut v Brně. Ve
své učitelské praxi se věnoval především
postiženým dětem na zvláštní škole a na
škole při psychiatrické léčebně ve svém
rodišti.
Počet jeho publikací je neuvěřitelný. Vydal jedenačtyřicet knih, v novinách
a časopisech publikoval přes tisíc povídek a fejetonů, přibližně stejný počet básní
a veršů pro děti a přes tři tisíce aforismů. Je členem ústřední Obce spisovatelů v
Praze, Unie českých spisovatelů a AIEP. Též obětavě pracuje ve výboru
Východočeského střediska Obce spisovatelů.
Publikovat začal v roce 1976 v nakladatelství Kruh ve sborníku poezie
Setkání, v roce 1979 vydal svůj první detektivní příběh – Žádná trať pro černé
pasažéry – a potom již šel titul za titulem.
Za svou dlouholetou a velice plodnou literární činnost získal řadu ocenění.
Dvakrát Cenu Havrana za nejlepší detektivní povídku roku, udělovanou
Mezinárodní organizací autorů detektivní literatury (AIEP),
Cenu Eduarda Fikera,
román Dlouhá nepřítomnost byl poctěn první cenou v literární soutěži O poklad
byzantského kupce atd.
Ve fondu knihovny jsou:
•

Temná pole

Z obecní kroniky:
Homolka
Při východním okraji obce Stehelčeves se nad Dřetovickým potokem zvedá malý
pahorek Homolka. Na něm bylo v neolitu vybudováno hradiště nositeli řivnáčské
kultury. Lokalita je ze severu
obtékána Dřetovickým potokem a
převýšení vrcholové plošiny nad ní
činí 20-22 m. Prudký sráz chrání
místo od severu a severozápadu.
Ploché temeno je nejlépe přístupné
z jihu a východu, kde je sráz mírný.
Opevnění mělo dvě fáze. Nejdříve
mělo formu palisády po hranách
temene a na nejpřístupnější jižní straně jí doplňoval vnější příkop. Brána vedla
z jihu, druhá z jihovýchodu a malá
branka vedla na severu k vodnímu
zdroji. V souvislosti s rozšířením byla
fortifikace zdokonalena. Pod severní
hranou byl vybudován příkop ve svahu.
Na jihu bylo celé opevnění posunuto asi
o 13 metrů
jižněji.
Dřevěnou
hradbu doplnil
vně i uvnitř
přisypaný val. Hradiště zaniklo patrně požárem.
Jedná se o jediné naše hradiště, které bylo kompletně
archeologicky
prozkoumáno.
Systematické
výzkumy
amerických a českých archeologů
proběhl v letech 1929-1931 a 1960-1961.
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