STEHELČEVSKÝ

ZPRAVODAJ
12/2014

Vánoce
Vánoce, vánoce,
to jsou pěkné svátky,
noc je tmavá, noc je dlouhá,
ale den je krátký.
Betlém a stromeček,
jezulátko k tomu,
pastýř nám vytrubuje
u našeho domu.
Vánoce, vánoce,
svátky našich dětí,
stříbrná hvězdička
nad domovem letí.

Krásné a radostné Vánoce, hodně štěstí a zdraví všem občanům
přeje Zastupitelstvo obce Stehelčeves

Usnesení ze zasedání zastupitelstva
obce dne 19.11.2014
1. Zastupitelstvo obce souhlasí
s rozpočtovým
opatřením
č.7/2014
tak,
jak
bylo
předloženo.
2. Zastupitelstvo obce souhlasí
s vyvěšením návrhu rozpočtu
obce Stehelčeves na rok 2015
na úřední desku.
3. Zastupitelstvo obce bere na
vědomí vyhlášení inventarizace,
složení inventarizační komise a
souhlasí s plánem inventur.
4. Zastupitelstvo obce souhlasí se
složením likvidační komise.
5. Zastupitelstvo obce souhlasí
s výstavbou řadových domů na
pozemcích p.č. 570/37,454/3,
454/4 a 570/41.
6. Zastupitelstvo obce souhlasí
s ukončením nájemní smlouvy
na objekt bývalé hasičské
zbrojnice
k 31.12.2014
a
vyplacením odstupného ve výši
66.000 Kč.
7. Zastupitelstvo obce souhlasí
s vyvěšením záměru pronájmu
objektu
bývalé
hasičské
zbrojnice za 2.500 Kč/měsíčně
+ energie.
8. Zastupitelstvo obce souhlasí
s vyvěšením záměru prodeje
části pozemku p.č. 323 na
úřední desku.
9. Zastupitelstvo obce souhlasí
s úhradou 50 % nákladů
vzniklých
na
zhotovení
oddělovacího
geometrického

plánu na části pozemků p.č.
576/1 a 94/1.
10.
Zastupitelstvo
obce
souhlasí s uzavřením příkazní
smlouvy s Azylem Naděje tak,
jak byla předložena (poplatek
ve výši 17 Kč/1 obyvatele) a
pověřuje starostku podpisem
smlouvy.
11.
Zastupitelstvo
obce
souhlasí
se Smlouvou o
věcném břemeni – služebnosti
č. IV-12- 6015400/1 a pověřuje
starostku podpisem smlouvy.
12.
Zastupitelstvo
obce
souhlasí s prodejem pozemků
p.č. 479/1, 479/2, 479/3 a
570/39 na základě Smlouvy o
smlouvě
budoucí
kupní
z 28.8.2013.
Zastupitelstvo
obce
pověřuje
starostku
podpisem této smlouvy.
13.
Zastupitelstvo
obce
schvaluje smlouvu o provedení
úschovy peněz advokátem za
prodej pozemků firmě Resort
Exit 21 a pověřuje starostku
obce podpisem smlouvy.
14.
Zastupitelstvo obce bere
na vědomí žádost o změnu
územního plánu, ale z toho
důvodu, že obec má v současné
době platný územní plán a
neplánuje žádnou změnu, bude
tato žádost pouze evidována.
V případě, že bude obec provádět
změnu ÚP, bude o tom majitelka
informována.
15. Zastupitelstvo obce bere na
vědomí Zprávu o hospodaření
školy.

16. Zastupitelstvo obce souhlasí
s aktualizací Plánu společných
zařízení (PSZ).
17. Zastupitelstvo obce souhlasí
s uzavřením smlouvy s firmou
Grant Help, s.r.o. o zpracování
žádosti o dotaci (na kanalizaci) a
poskytování poradenských služeb
a
pověřuje
starostku
obce
podpisem smlouvy.
18. Zastupitelstvo obce schvaluje
obě darovací smlouvy s panem
Brožem a pověřuje starostku obce
podpisy těchto smluv.
19. Zastupitelstvo obce souhlasí
s realizací stavby Nástavba školy
1.etapa a následně Revitalizace
budovy školy. O realizaci 2.etapy
rozhodne zastupitelstvo později.
20. Zastupitelstvo obce souhlasí
se zpracovanou dokumentací na
výstavbu chodníků v ulici Hlavní
(od OÚ ke škole ) a okolo
Brůdku.
21. Zastupitelstvo obce souhlasí,
aby firma AMMBRAPROJEKT
zpracovala žádost o dotaci na akci
- rekonstrukce chodníků v obci.
22. Zastupitelstvo obce souhlasí se
zpracováním nabídky na II. část
rekonstrukce chodníků v ulici
Hlavní a zklidnění křižovatky proti
OÚ.
23. Zastupitelstvo obce souhlasí
s platbou za likvidaci odpadů
v roce 2015 ve výši 760,- Kč za
osobu či nemovitost a 380,- Kč pro
dítě do 15 let a občana nad 75 let.
24. Zastupitelstvo obce souhlasí
s tím, aby podpisový vzor pro styk
s bankou měly tyto osoby –

starostka Jaroslava Štancová,
místostarosta
Petr
Tlacháč,
předseda finančního výboru Ing.
Karel Ševčík a účetní obce Dana
Eberlová.
Zprávy z obecního úřadu
Dne 5.11.2014 proběhlo ustavující
zasedání
Zastupitelstva
obce
Stehelčeves, kde proběhla volba
představitelů naší obce na další
volební období:
Starostka – Jaroslava Štancová
Místostarosta – Petr Tlacháč
Předseda finančního výboru –
Ing.Karel Ševčík
Předseda kontrolního výboru –
Bc.Světlana Schrőderová
Předseda komise pro děti, mládež a
sport – Martin Svoboda
Předseda sociální a kulturní komise
– Bc.Petra Vagenknechtová
Předseda komise ochrany ŽP –
Tomáš Mytych
Předseda komise stavební –
Procházka Vít
Další zasedání zastupitelstva obce se
koná ve středu 17.prosince od 18.00
hodin v zasedací místnosti OÚ.
Upozorňujeme občany, že poplatky
za odpady na rok 2015 budou
vybírány až od 5.ledna 2015. Jistě
jste si všimli, že poplatky pro rok
2015 jsou cca o 40,-Kč nižší, než
v letech minulých. Je to tím, že se do
plateb za komunální odpad promítlo
výraznější třídění odpadů. Pokud
budeme i nadále odpady důsledně

separovat, bude to přínosem nejen
pro obec, ale i pro každého z nás.
Zasílání SMS zpráv
Ještě jednou bychom chtěli upozornit
ty občany,
kteří
chtějí
být
informováni o dění v obci, že OÚ
zajišťuje rozesílání SMS zpráv. Tato
služba je pro občany obce
poskytována zdarma a stačí jen dojít
nebo zatelefonovat, či zaslat mail na
obecní úřad a budete do této služby
zařazeni.
V měsíci listopadu odevzdaly Tetra
pack obaly tyto děti:
Hrach Miroslav
Karbus Adam
Štanc Václav
Kracíková Andrea

1330 obalů
567 obalů
131 obalů
80 obalů

Dětem děkujeme a posíláme již
tradiční odměny.
Poslední
sběr
těchto
obalů
proběhne v sobotu 13.prosince
2014 od 9.00 do 11.00 hodin ve
sběrném dvoře OÚ.
Nadále tyto obaly můžete vhazovat
do kontejnerů na plasty, které jsou
umístěny ve sběrných hnízdech.
Smyslem této dlouhodobé soutěže
bylo naučit obyvatele obce třídit i
tento odpad. Tohoto záměru bylo
dosaženo, a proto ji ukončujeme.
V měsíci lednu bude vyhlášeno roční
vyhodnocení této soutěže a pro naše
děti budou zveřejněny podrobnosti o
soutěži nové.

VAROVÁNÍ
Vážení a milí spoluobčané,
události posledních dní nás přiměly
k tomu, abychom vydali toto
varování. Po naší obci se pohybují
osoby, které se zaměřují na starší
občany a podvodným způsobem
z nich lákají různě vysoký finanční
obnos. Předstírají, že je poslali
příbuzní, sousedé, známí pro peníze
za materiál, potraviny a jiné. Prosím,
buďte opatrní, nevydávejte peníze
neznámým osobám, nepouštějte je
domů. V případě potřeby volejte
obecní polici (telefon:725 811 968),
která Vám bude v tomto případě ráda
nápomocna. V případě, že se OP
nedovoláte, volejte linku 158.
Za soc. komisi Bc. P. Vagenknechtová

Krajské ředitelství Policie – Kladno
Vykradené rodinné domy
Kladensko – Policisté zaznamenali za
poslední tři týdny vysoký nárůst
vloupání do rodinných domů, proto
přinášíme několik rad, jak tuto
činnost alespoň částečně eliminovat.
Neznámý pachatel/é v obcích Horní
Bezděkov, Družec, Doksy (ale
mohou to být i další obce), vždy
v době od 16 do 20 hodin přeleze
oplocení a vnikne na pozemek
nemovitostí. Na domech po té vyřadí
z provozu bezpečnostní zařízení
(pokud je jím dům vybaven) a po
vypáčení francouzských oken vnikne
do obydlí. Odcizí zejména finanční
hotovost a šperky. Celková škoda již
převýšila 2 mil.korun. Domy si před

tím pachatel vždy tipuje, vybírá si
domy honosnější a pravděpodobně i
sleduje, kdy dům opustí jeho
obyvatelé. Vozidlo, kterým pachatel
přijíždí, při tom pravděpodobně
parkuje daleko od místa činu.
Policisté i kriminalisté se touto
trestnou činností intenzivně zabývají.
Připravili opatření, která by měla
zabránit
dalšímu
vykrádání
nemovitostí. S velkým nasazením
pátrají po pachatelích již spáchaných
skutků. Bez pomoci občanů však
bude jejich práce velice obtížná.
Žádáme proto širokou veřejnost, aby
byla nápomocna při dopadení
zlodějů. Zajímají nás především
poznatky o pohybu cizích osob,
podezřelých osob a podezřelých
cizích vozidel v lokalitách obce
s novou zástavbou ( novostavby,
tzv.satelity). Policii ČR můžete
kontaktovat na bezplatné lince 158,
nebo přímo na policejním obvodním
odd. osobně. Informace můžete také
předat přímo vedoucímu týmu ze
služby kriminální policie ČR, který
byl pověřen vyšetřováním těchto
případů nprap. Miroslavu Balíkovi
702 207 743.
Přidáváme několik důležitých rad,
jak snížit riziko vloupání do bytu či
domu:
Dobré sousedské vztahy:
Pokud máte ochotné sousedy, jsou
leckdy lepší než drahý alarm.
Udržujte dobré sousedské vztahy, a
pokud odjíždíte, požádejte souseda,

aby
nemovitost
během
vaší
nepřítomnosti
zkontroloval.
Domluvte se na pravidelném vybírání
poštovní schránky.
Informace na sociálních sítích:
Vyvarujte se zveřejňování informací
o odjezdu z domova na vašem
profilu. Pachatelé mohou i tímto
způsobem zjistit, že váš byt, či dům
nebude obýván a nikdo je nebude
rušit při krádeži.
Cenné věci a finance patří do
banky:
Velkou finanční hotovost, šperky,
cenné sbírky známek a podobné věci
nenechávejte nikdy doma v šuplíku.
Vložte je na účet, či do bezpečnostní
schránky v bance. Pokud máte doma
cenné předměty, které nemůžete
přenést do úschovy, pořiďte si
alespoň jejich fotografie. U drahých
spotřebičů uschovejte doklady o
koupi. V případě krádeže ulehčíte
policistům práci s jejich identifikací.
Dobře schovejte i klíčky od auta.
Nenechávejte
je
viset
spolu
s ostatními klíči na věšáku u dveří.
Zavřete okna i dveře, vytáhněte
rolety:
Před odjezdem, nejen na dovolenou,
pečlivě zamkněte dveře a zavřete
okna. I pootevřená „ventilačka“
poslouží pro vniknutí do domu. Okna
zabezpečte bezpečnostní folií a dveře
opatřete kvalitním bezpečnostním
zámkem. Nenechávejte také stažené
rolety nebo žaluzie. Pokud jsou okna

kryta závěsy, či roletami, dáváte jasně
na vědomí, že v nemovitosti nikdo
není. Při kratším opuštění obydlí
nechte svítit v některé z místností,
abyste nabudili dojem, že doma
někdo je.
Elektrospínač může odradit:
Nainstalujte si na dobu odjezdu
elektrospínač, s jehož pomocí se

občas rozsvítí světlo, nebo se zapne
televize. Zloděj tak získá pocit, že
v domě, či bytě někdo je. V některých
případech
pachatele
odradí
i
nainstalovaná kamera, nebo alarm.
V mnoha případech stačí i jejich
makety.
(Neberte, prosím, toto upozornění na
lehkou váhu a chraňte sebe i svůj
majetek).

OBEC STEHELČEVES VÁS SRDEČNĚ ZVE
NA

NOVOROČNÍ OHŇOSTROJ
SEJDEME SE 1. 1. 2015 V 18 HODIN
PŘIJĎTE,
PŘIVÍTÁME SPOLU NOVÝ ROK
NA
NÁVSI PROTI OÚ

Po této akci se můžete se svými přáteli a známými
sejít v sále KD a poprvé v novém roce
společně strávit společné chvíle
klidu a pohody.

Pozvánka do knihovny
tentokrát na zábavnou podívanou pro čtenáře knihovny i širokou veřejnost
4. 12. 2014 od 17.00hod

FYZIKA PŘEVÁŽNĚ NEVÁŽNĚ
aneb co jste ve škole neviděli, co jste nevěděli, co jste zapomněli

Marek Veselý, učitel fyziky na kladenské základní škole, vám za pomoci
jednoduchých pomůcek ukáže zajímavé a až překvapivé pokusy. Nebojte se,
nejde o žádnou velkou vědu, ale spíše o zábavnou podívanou s povídáním, s jejíž
pomocí pochopíte, jak funguje svět kolem nás.
Přijďte se pobavit, poučit, odreagovat, popovídat – ať jste malí či velcí, děti
či dospělí.
Vstup volný
Prostory budou přístupné od 16:45
Těšíme se na Vás!

1. adventní víkend
První víkend Adventu v naší obci byl opravdu rušný. V sobotu 29.listopadu se
konaly v sále kulturního domu již tradičně „Vánoční trhy“. Letošní návštěvnost
byla opravdu rekordní a návštěvníci i prodávající si přišli na své. Občané uvítali
prodejce vajec, zelí a cukrářských výrobků, ale velký úspěch slavily vánoční
ozdoby a dekorace, adventní věnce, květiny, šperky, kosmetika a ostatní zboží.
Velký úspěch slavil i krásně ozdobený vánoční strom a výstava háčkovaného
Betlému, který již druhým rokem vyrábějí naše ženy.

V neděli jsme se sešli s našimi dětmi na Mikulášské nadílce v sále KD. Děti si zatančily,
zasoutěžily a potom přišel Mikuláš, který měl pro děti malé dárečky. Dokonce ukápla i
slzička, když se přihnal čert a spustil své bu bu bu.
Potom jsme přešli do parku, kde byl slavnostně rozsvícen vánoční strom. S několika
básněmi přispěly k sváteční náladě i děti z naší školy. Při vánočních písních a koledách jsme
se s pohárkem vánočního punče všichni sešli a popovídali se sousedy a známými. Jen
pomalu se naši občané rozcházeli do svých domovů.

V měsíci prosinci slaví:
Švec Jaroslav
Podhora Stanislav

17.12.
18.12.

50 let
65 let

Srdečně blahopřejeme!

Všem svým členům a příznivcům i všem
občanům obce přejeme krásné prožití svátků
Vánočních, mnoho klidu, míru i osobní pohody a
hlavně zdraví a spokojenosti.
Výbor SDH Stehelčeves
Zprávy z fotbalu:
Zhodnocení podzimní sezóny
S ohledem na výsledky podzimní části soutěže je třeba
vyzvednout výsledky mladší přípravky, která svádí
minimálně vyrovnané zápasy se svými soupeři a sbírá
vítězství. Starší přípravka a mladší žáci doplácejí na věkové rozdíly,
protože nastupují proti soupeřům až o 4 roky starším. Výsledky v této
části nejsou podstatné, důležitý pro nás je zájem dětí, které nám
neustále přibývají. Při poctivosti a píli se výsledky jistě dostaví.
Pozvánka
Vážení rodiče a děti,
dovolujeme si vás pozvat na rozloučení s fotbalovou sezónou, které se
uskuteční 10. 12. od 18:15 na sále kulturního domu ve Stehelčevsi. Na
programu: zhodnocení uplynulého roku, plány na příští rok včetně
soustředění, doprodej kalendářů a posezení s hudbou.
Srdečně vás zveme.

Příjemné prožití svátků vánočních, hodně štěstí, zdraví
a osobních úspěchů do Nového roku
přeje
realizační tým mládežnické kopané SK Stehelčeves.

Vánoční pozdrav z knihovny
Milí čtenáři, milé čtenářky i Vy, kteří jste zatím naši
knihovnu neobjevili, chci Vás všechny srdečně pozvat k
její návštěvě.
Opět se nám přiblížil konec kalendářního roku.
Nevím, jak to cítíte vy, ale mně připadá, že čas ubíhá čím
dál rychleji. Stále slyšíme: nemám čas, nestíhám…
Možná bychom se mohli nyní v adventním čase trochu
pozastavit. Už si jistě domýšlíte, kam směřuji. Samozřejmě, přijďte
do knihovny vybrat si knihu, do které se můžete v klidu, třeba s
šálkem dobré kávy, začíst. Ponořit se do světa fantazie, vrátit se do
historie, s napětím čekat rozuzlení detektivních románů a neuškodí ani
trocha romantiky. Každý si vybere. Věřte, že dobře zvolená četba
dokonale působí proti stresu, tříbí mysl, skvěle odreaguje a člověka
pozastaví. V naší široké nabídce si jistě vyberete. Knihovna je
otevřena každou středu od 16.00 do 18.00hodin a její služby jsou pro
obyvatele obce zdarma.
Mnoho hezkých svátečních chvil, pohodu, zdraví, štěstí a
spokojenost Vám i Vašim blízkým přeje za Obecní knihovnu
Stehelčeves
Gisela Mrňová

Spisovatelé podle abecedy, aneb co také najdete v naší knihovně…
Ignát Herrmann
(12. srpna 1854 Chotěboř – 8. července 1935 Řevnice)
byl český spisovatel, humorista a redaktor proslulý
svými fejetony, povídkami a romány z pražského
prostředí. Používal pseudonymy Vojta Machatý,
Švanda nebo Ypsilon. Do školy začal chodit v Hradci
Králové, roku 1868 odešel do Prahy. Vyučil se zde kupeckým
příručím. Od roku 1873 byl zaměstnán v nakladatelství J. Otto (Jan
Otto byl manželem jeho sestřenice) a stal se novinářem. Redigoval
Ottův humoristický časopis Paleček. Byl obchodním cestujícím,
pracoval také jako písař u advokáta. V roce 1882 založil humoristický
časopis Švanda dudák a od roku 1885 byl redaktorem Národních listů.
Ve Švandovi vydal většinu svých prací. Nejedno jeho dílo bylo
použito jako ideální námět pro filmové zpracování, především pro
barvitý popis prostředí, na který byl skutečným mistrem. Svými
současníky byl čten a ceněn, byl také členem Akademie věd a umění.
Největší čtenářský ohlas mělo dílo Otec Kondelík a ženich Vejvara a
Tchán Kondelík a zeť Vejvara. Příběhy o malířském mistrovi
Kondelíkovi byly koncipovány jako humoristický román, do
současnosti v něm však zůstala živá především idylická rovina.
Postava mistra Kondelíka je často chápána jako český „národní typ“
tj. jako prototyp člověka bodrého, laskavého, přitom nepříliš
inteligentního a výbojného. Historický význam mají jeho
vzpomínkové prózy Před padesáti léty.
Byl též editorem Nerudova díla (14 sv.), pro vydání připravil poslední
a posthumní Nerudovu sbírku Zpěvy páteční (1896).Od roku 1888 byl
předsedou spolku Máj.
Ve fondu knihovny jsou:
 Ze staré Prahy
 U snědeného krámu
 Otec Kondelík a ženich Vejvara
 Tchán Kondelík a zeť Vejvara
 Artur a Leontýna
 Smíšené zboží
 Černá vůně
 Blednoucí obrázky
 První hřích
 O Praze a Pražanech

Z kroniky školy (pokračování)
Žactvo
Počet: Na počátku školního roku
1916 sepsáno bylo ve Stelčovsi
bydlících, školou povinných dítek
268, z toho hochů 139, dívek 129.
Z nich náleželo škole domácí hochů
126 a dívek 125, to je 251 dítek.
Ostatní dítky chodily do škol
kladenských a to: na c.k. reální školu
1 hoch, na školu měšťanskou 11
hochů a 4 dívky a na c.k.
řemeslnickou školu 1 hoch. Úhrnem
13 hochů a 4 dívky.
V jednotlivých třídách bylo dítek:
Ve třídě I. 20 hochů a 16 dívek to je
36 dětí
Ve třídě II. 40 hochů a 35 dívek, to je
75 dětí
Ve třídě III. 32 hochů a 35 dívek to je
67 dětí
Ve třídě IV. 34 hochů a 39 dívek, to
je 73 dětí
Úhrnem 126 hochů a 125 dívek, to je
251 dítek
Dítky byly náboženství katolického
(mimo
1
hocha
náboženství
izraelského, národnosti české, od
platu školního byly osvobozeny
všechny.
Docházka do školy byla velmi
příznivá a jeví se koncem školního
roku čísly:
Všech ½ dnů bylo vůbec 62221, ½
dnů nezameškaných 61435, ½ dnů
zameškaných omluvených 786, ½
dnů neomluvených 0.
Nezameškaného času bylo 98,73% a
příznivého tohoto čísla dosaženo bylo
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pouze,
že
nebylo
nemocí
nakažlivých.
Udání a trestů pro zameškanou
docházku nebylo.
Úleva v docházce do školy povolena
byla dvakráte, a to od 1. Do 31.října
1915 vynesením ze dne 27.9.1915
č.4326 9 hochům a 13 dívkám, od
1.května do 15.července 1916
vynesením ze dne 11.4.1916 č.1842
11 hochům a 15 dívkám. Jarní úleva
byla povolena ode dne 1.května,
použito však jí bylo všeobecně až ode
dne 18.května 1916.
Podpora chudého žactva
Vánoční nadílka Nadace V. Matulky
za rok 1915 vynesla 92 K, slavný
okresní výbor na Kladně zaslal 60
K a bylo možno dne 24.prosince
1915 na účet nadace podělit 27 dítek
a na účet daru okresního výboru 25
dítek.
Textů učebných bylo půjčeno úhrnem
127, a to katechismů 45, čítanek I.19, II-18, III – 45. K tomu přispěla
slavná c.k. okresní školská rada, která
dne 29.června 1915 zaslala I.čítanek
6, II.čítanek 11 a místní školská rada
zakoupila 7.8.1915 5 slabikářů,
I.čítanek 11 a III.čítanek 15.
Sešitů rozdáno úhrnem 700, obálek
na výkresy 70, čtvrtek na kreslení
180. K tomu přispěla místní školská
rada, jež zakoupila 3.9.1915 sešitů za
37K20hal a 28.12.1915 sešitů za
13K50 hal, to je celkem 50K70hal.
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