STEHELČEVSKÝ

ZPRAVODAJ
2/2016

Únor

„Na svatého Valentina
zamrzne i kolo mlýna.“

Ani jsme se nenadáli a první letošní měsíc uplynul jako voda
v potoce. Je to až s podivem, ale máme za sebou Myslivecký i Hasičský
ples a teď si chystají společenský oblek naši sportovci. No a všichni,
kdo se nezatočí v kole při Sportovním plese se mohou těšit na
Masopustní průvod, který letos již po druhé projde naší obcí a vyvrcholí
v sále KD Maškarním rejem pro naše děti.
V lednu se opět rozeběhly již pravidelné aktivity, pondělní jóga pro
ženy se od ledna koná v nových prostorách školy, kde je vhodnější
prostředí pro tuto činnost. V sále KD se i nadále konají schůzky
mladých hasičů a tréninky malých fotbalistů. Každý druhý čtvrtek (lichý
týden) od 16.00 hodin se v klubovně nad Večerkou koná „Výtvarný
kroužek“ pro naše děti a každý čtvrtek od 18.00 se schází v klubu nad
Večerkou i naše ženy se svým „Klubem šikovných rukou“.
Pokud by měl kdokoliv zájem o účast na těchto akcích, bude srdečně
vítán, stačí jen přijít, podívat se a domluvit se s vedoucími těchto
aktivit.
Během prvního pololetí nás čeká ještě mnoho společných setkání,
ať už při akcích konaných pro naše děti, nebo třeba setkání s našimi
ženami u příležitosti MDŽ, či při pálení čarodějnic a samozřejmě při
dlouho již připravovaných oslavách 700.výročí od první písemné
zmínky o naší obci a 120 let nové budovy školy ve Stehelčevsi.
Na všechny tyto akce srdečně zveme všechny naše obyvatele i
obyvatele okolních obcí. Samozřejmě vždy včas zveřejníme pozvánky
na tyto akce nejen v tomto zpravodaji, ale i na našem webu a plakáty
vyvěšenými v obci i okolí.

Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce dne 27.1.2016
1. Zastupitelstvo obce bere na vědomí rozpočtové opatření č. 12/2015 ke dni
31.12.2015
2. Zastupitelstvo obce odkládá projednání bodu programu ohledně likvidace
bioodpadu na březnové zasedání ZO.
3. Zastupitelstvo obce souhlasí s prodloužením nájemní smlouvy Koloniálu
Večerka do 30.6.2016.
4. Zastupitelstvo obce souhlasí s umístěním závory do ulice V. Pokorného a
pověřuje místostarostu obce zajištěním této akce.
5. Zastupitelstvo obce pověřuje místostarostu obce svoláním místního šetření
ohledně zřízení parkovacího místa v ulici Na lázni a projednáním tohoto
návrhu s odborem dopravy MMK.
6. Zastupitelstvo obce souhlasí s umístěním pozemkových přípojek vodovodu,
splaškové kanalizace a plynovodu do parcely č. 459/1 (komunikace).
7. Zastupitelstvo obce souhlasí s připojením odstavných stání na parcele č.
570/39 k místní obslužné komunikaci na parcele č. 459/1.
8. Zastupitelstvo obce nesouhlasí s navýšením odměn za výkon funkce. Pro
neuvolněné členy ZO bude ponechána stávající výše odměn.
9. Zastupitelstvo obce souhlasí s návrhem rozpočtu sociálního fondu obce
Stehelčeves v předloženém znění.
10.
Zastupitelstvo obce souhlasí, že Sociální komise spolu se starostkou a
místostarostou obce připraví do dalšího jednání ZO podmínky pro vypsání
výběrového řízení na pronájem nebytových prostor v č.p. 45.
11.
Zastupitelstvo obce pověřuje starostku a místostarostu obce zajištěním
Pasportu komunikací.
12.
Zastupitelstvo obce souhlasí s podáním žádosti o dotaci z Programu
2016 pro poskytování dotací z rozpočtu Středočeského Fondu kultury a
obnovy památek, Tematické zadání „Podpora kultury“, Oblast podpory
„Podpora projektů v oblasti kultury“. Zastupitelstvo obce pověřuje
starostku zpracováním a podáním žádosti o dotaci ve výši 120 000,-Kč a
souhlasí s minimálním podílem na tuto akci ve výši 5%.
13.
Zastupitelstvo obce Stehelčeves souhlasí se stavbou „Dopravní řešení
křižovatky ulic Vrapická x Hlavní x V. Moravce“ v obci Stehelčeves a dále
souhlasí s uzavřením smlouvy o smlouvě budoucí darovací o bezúplatném
převodu zastavěné části pozemků chodníkem z vlastnictví Středočeského
kraje. Jedná se o část pozemku p.č. 590/1 s předpokládanou výměrou 200
m2 a část pozemku p.č.29/2 s předpokládanou výměrou 378 m2.

14.
Zastupitelstvo obce souhlasí se Smlouvou o budoucí smlouvě o
věcném břemeni zřízení služebnosti inženýrské sítě č. smlouvy 56/16
v předloženém znění.
15.
Zastupitelstvo obce souhlasí s rozpočtovým opatřením č. 1/2016.
Zprávy z obecního úřadu:
- Příští zasedání Zastupitelstva obce Stehelčeves se koná ve středu 17.2.2016
od 18.00 hodin v zasedací místnosti OÚ.
- Tento měsíc bude v naší obci ordinovat MUDr. Jeřábek ve dnech 1., 15.a
29.2.2016, vždy od 8.00 hodin.
- V měsíci lednu odevzdaly hliníkové obaly tyto děti:
Štanc Václav
2,7 kg
Horák Tomáš
2,6 kg
Janoušková Zdenička
2,6 kg
Hrach Miroslav
1,1 kg
Všem sběračům děkujeme a posíláme odměny.
- Příští sběr těchto obalů proběhne v sobotu 20.2. od 9.00 do 11.00 hodin ve
sběrném dvoře OÚ.
- Upozorňujeme všechny organizace, které si chtějí požádat v jarním kole o
Malý dotační titul Mikroregionu Údolí Lidického potoka, že vyhlášení
tohoto titulu bude zveřejněno na stránkách www.mulp.cz a následně i na
webu obce do 10.2.2016.
Kotlíková dotace
Upozorňujeme občany, že si mohou zažádat o tzv.“Kotlíkovou dotaci“v
programu „Výměna zdrojů tepla na pevná paliva v rodinných domech ve
Středočeském kraji 2015 – 17. Žádosti jsou přijímány průběžně, žádat můžete i
v případě, že máte zavedený plyn, ale vašim hlavním zdrojem vytápění je kotel
na pevná paliva.
Předmětem dotace bude podpora výměny zdrojů tepla na pevná paliva s ručním
přikládáním za:
• tepelné čerpadlo,
• kotel na pevná paliva,
• plynový kondenzační kotel,
• instalace solárně – termických soustav pro přitápění nebo přípravu TV,
• „micro“ energetická opatření
Kotel musí být uvedený na seznamu registrovaných výrobků www.opzp.cz
(seznam je týdně aktualizován)
Na mikroopatření můžete z dotace použít maximálně 20.000,-Kč.

Mikroenergetická opatření:














zateplení střechy nebo půdních prostor
zateplení stropu sklepních prostor nebo podlahy
dílčí zateplení dalších konstrukcí (např. severní fasáda apod.)
oprava fasády, např. prasklin a dalších poruch fasády – eliminace tepelných
mostů
oddělení vytápěného prostoru rodinného domu od venkovního (např.
zádveří)
dílčí výměna oken
výměna vstupních a balkonových dveří
instalace těsnění oken a dveří, dodatečná montáž prahů vstupních dveří
výměna zasklení starších oken za izolační dvojskla
Maximální částka dotace na jednu žádost je 150.000,-Kč
70% v případě kotle spalujícího pouze uhlí (105 000,- Kč)
75% v případě kombinovaného kotle (uhlí + biomasa) nebo plynového
kondenzačního kotle (112 500,- Kč)
80% v případě OZE – tepelné čerpadlo nebo kotel na biomasu (120 000,Kč)
85% (80 + 5% vybrané obce) 127 500,- Kč



Pro více informací či pomoc při vyplnění žádosti o dotaci kontaktujte pracovníky
krajského úřadu nebo p. Cimrmanovou, pracovnici Magistrátu města Kladna.
Krajský úřad Středočeského kraje
 Jana Bohatová, tel. 257 280 892, bohatova@kr-s.cz
 Mgr. Michal Zadina, tel. 257 280 113, zadina@kr-s.cz
 Bc. Aneta Hamzová, tel. 257 280 363, hamzova@kr-s.cz
 Magistrát města Kladna
 Daniela Cimrmanová, tel. 312 604 329,
 daniela.cimrmanova@mestokladno.cz
 Důležité odkazy:
 Seznam registrovaných výrobků (kotlů) www.opzp.cz
 Seznam energetických specialistů
www.asociacees.cz www.mpo-enex.cz/experti

 Důležité dokumenty, přílohy

www.kr-stredocesky.cz/web/20994/12
Tříkrálová sbírka 2016
Milí spoluobčané, děkujeme vám všem, kteří jste 9.1.2016 přijali koledníky
Tříkrálové sbírky a jakoukoli částkou do ní přispěli. V obci se letos vybralo 17
318 Kč. Těší nás, že částka rok od roku roste stejně jako počet koledníků, které v
chladném počasí u srdce zahřály i úsměvy a sladkosti od vás. Vybrané
peníze byly odeslány na účet Arcidiecézní charity Praha, na jejichž internetových
stránkách se můžete dozvědět, jak budou využity:
http://praha.charita.cz/trikralova-sbirka/2016/ .

Za všechny koledníky a organizátory děkuje Markéta Debroise
SK Stehelčeves

Zprávy z fotbalu:
Přátelé fotbalu a hlavně děti, skončilo vánoční lenošení a nastává znovu čas
trénování. Někteří již začaly v polovině ledna, ale většinu to teprve čeká.
Níže vám přikládám rozpisy tréninků na sále nebo ve Dřetovicích.
Mladší žáci - každou středu od 18:00 ve Dřetovicích společně se Zákolanskými.
Starší přípravka - každou středu od 18:15 na sále KD ve Stehelčevsi.
Mladší přípravka a miniškolička - každé úterý od 17:15 na sále ve Stehelčevsi,
začátek 2. 2. 2016.
Tréninky venku: každou sobotu od 10:00 na hřišti SK.

Oznámení
Vážení spoluobčané,
ráda bych vás touto cestou požádala o nějaké fotografie nebo novinové výstřižky,
které se vztahují k historii fotbalu ve Stehelčevsi. Vzhledem k 700. výročí
založení obce, bychom rádi vytvořili almanach SK Stehelčeves. Kontaktujte mě
na tomto tel. čísle 721 855 681 nebo emailu katamull@seznam.cz. Popřípadě my
tyto materiály můžete zanechat u paní starostky na obecním úřadě.
Děkuji za ochotu.
Katka Müllerová
SDH Stehelčeves

ZÁVODY VE PCHERÁCH
V sobotu 23.1.2016 se družstvo mladých
hasičů zúčastnilo závodů ve Pcherách, kde
své závody pořádal Brandýsek. Na sále
místního KD bylo pro závodníky
připraveno 18. disciplín. Některé byly
z hasičských dovedností a znalostí jako
jsou topografické značky, reálné předměty,
vázání uzlů, zdravověda, rozhození a
smotání hadice atd., jiné byly na odlehčení,
např. zatloukání hřebíků, chytání rybiček a
nebo přiřazování stop různých zvířat.
Myslím, že se dětem závody líbily, i když se neumístily na předních místech. V mladší
kategorii se naši umístili na 8. místě z 11 družstev a ve starší se naši umístili na 6. místě ze 7
družstev. Určitě už se těší na další závody, kde si budou moci změřit síly s ostatními
družstvy.

Komise pro sport, děti a mládež a Komise kulturní a sociální při obci Stehelčeves pořádají

Masopustní
veselí
Sraz masek 27. 2. 2016 v 15 hodin před hasičskou zbrojnicí.
V 17 hodin započne pro děti
Maškarní rej pod taktovkou profesionálního animátora
Dospělí vstupné 50 Kč

Děti zdarma

Průvod masek doprovázejí Los Hospodos Band,
občerstvení zajistí oblíbená cukrářka

V měsíci únoru slaví:
TROCHOVÁ Marie
VYDRA Zdeněk
NELIBOVÁ Zdeňka
Srdečně blahopřejeme!

16.2.
17.2.
27.2.

80 let
60 let
55 let

Kulturní a sociální komise OÚ Stehelčeves
pořádá pro naše ženy

OMLAZOVACÍ DEN
V sobotu 20.2.2016 od 9.00 hodin
v Obecním klubu nad Večerkou
Můžete využít služeb manikérky, pedikérky a kadeřnice, tentokrát náš
salón navštíví i kosmetička firmy MARY KAY.
Můžete se i objednat na určitou hodinu u paní Hurdálkové
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 5. března 2016.

Spisovatelé podle abecedy, aneb co také najdete v naší knihovně…
Josef Kajetán Tyl
Plzeň)

(4.2.1808 Kutná Hora – 11.7.1856

Vystudoval staroměstské gymnázium v Praze (od roku
1822), roku 1827 odešel pokračovat ve studiu na gymnáziu
do Hradce Králové, kde se seznámil s Václavem Klimentem
Klicperou. Po ukončení gymnázia (1828) odešel studovat
Filozofickou fakultu Karlo-Ferdinandovy univerzity v Praze. Studium
nedokončil.Stal se členem Hilmerovy kočovné společnosti. Po dvou letech
působení u této společnosti se vrátil do Prahy. V Praze získal místo účetního ve
vojenské kanceláři 28. pěšího pluku, kde pracoval až do roku 1842. Ve volném
čase se dále věnoval divadlu a novinařině. Od roku 1833 prakticky vedl redakci
časopisu Jindy a nyní, tento časopis se po roce 1834 změnil na Květy české a až
roku 1835 zjednodušil na Květy. Redigoval jej do roku 1836 a v letech 1840–
1845. V roce 1833, založil Kajetánské divadlo, které hrálo na pražské Malé
Straně v domě pana Arbeita. Bylo zaměřeno na vzdělanější vrstvy a během své
čtyřleté existence se zde konalo 25 představení především domácích dramatiků
(Klicpera ad.).Dne 21. prosince 1834 byla uvedena na scéně Stavovského divadla
jeho divadelní hra Fidlovačka, kde byla poprvé zpívána píseň Kde domov můj. V
roce 1835 dal dohromady ochotnickou společnost, která hrála české hry ve
Stavovském divadle. V roce 1839 se oženil s herečkou a zpěvačkou Magdalenou
Forchheimovou, se kterou čekal dítě. Dítě se ale narodilo mrtvé a Magdalena již
po tomto těžkém porodu další děti mít nemohla. Záhy navázal intimní poměr s
Magdaleninou mladší sestrou Annou Forchheimovou-Rajskou. Tak vznikl
podivný manželský trojúhelník se dvěma sestrami. Se svou milenkou Annou
nakonec zplodil devět dětí. Roku 1846 odešel do Stavovského divadla, kde
působil jako dramatik. Ředitelem Hofmanem byl pověřen řízením českých
představení (do roku 1851). V této době se dostal na vrchol kariéry, byly vydány
všechny jeho spisy, obdržel cenu Matice české a zlatý prsten za literaturu. Během
revolučního roku 1848 se zapojil i do politického dění. Ve volbách roku 1848
byl zvolen na rakouský ústavodárný Říšský sněm. Zastupoval volební obvod
Unhošť v Čechách. Aby uživil početnou rodinu, snažil se úřadům zavděčit
oslavnými texty na mocnáře. V této době si udělal spoustu nepřátel a byl
propuštěn z divadla. Poté odešel k Zollnerově kočovné společnosti, těžce
onemocněl a nakonec zemřel v Plzni v bídě.
Ve fondu knihovny jsou:
Strakonický dudák
České granáty

Z Obecní kroniky
Studna sv. Jana Křtitele
Studna sv.Jana Křtitele je v prostoru „Na Brůdku“ dříve mezi čp. 10 a 11 (u
kovárny), nyní je na soukromém pozemku u domu čp.11.
Tato studna tvořila součást tohoto prostoru a
dotvářela obraz této části obce. U studny býval
výklenek, ve kterém stávala 83 cm vysoká socha
sv.Jana Křtitele, ke které se konala krátká procesí.
Byla také první zastávkou při procesí ke kostelu
sv.Jana Křtitele v lese u Vrapic. Samotná studna
se těšila veliké úctě.
Socha byla poničena v tu samou dobu, jako kaplička u čp.1. V roce 1957 ji našel
v potoce místní kronikář, pan Karel Vlasák a předal ji do Státního okresního
archivu. Plastika byla celoplošně přemalována mnoha vrstvami nátěrů. Dřevo
plastiky bylo napadeno aktivním červotočem.
Socha byla v roce
2000
péčí
Okresního muzea
v Kladně
restaurována.

←Před
restaurováním

Nyní je uložena ve sbírkách Sládečkova muzea
v Kladně.
Po restaurování
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