STEHELČEVSKÝ

ZPRAVODAJ
8/2017

Srpen
Prázdniny zahájily již svůj druhý poločas, a my se všichni radujeme ze
sluníčka a naše ratolesti z dalšího měsíce volna.

Všichni jsme plni prázdninových zážitků, ale naše komise myslely již
na konec tohoto letního času a na rozloučenou s prázdninami
uspořádaly další představení letního kina na koupališti. A tak
31.8.2017 od 21.00 hodin můžete shlédnout film „Anděl Páně 2“.
Vstupné: Dospělí 70,-Kč
Děti 30,- Kč

Zprávy ze zasedání Zastupitelstva obce Stehelčeves dne
19.7.2017
- Zastupitelstvo obce souhlasí s Dohodou mezi obcemi o zajištění
provozování a organizování odloučeného pracoviště ZŠ a MŠ
Stehelčeves ve Dřetovicích. Dohoda se uzavírá do 31.12.2019.
- Zastupitelstvo obce souhlasí s nabídkou p. Matouška na dodávku 3
ks kotlů pro vytápění budovy OÚ.
- Zastupitelstvo obce bere na vědomí postup jednání o likvidaci
odpadů v obci.

Zprávy z obecního úřadu
- Ve středu 2.8. od 18.00 se v zasedací místnosti OÚ koná další
„Setkání s občany“, kde je vítán každý, komu záleží na vzhledu a
fungování naší obce.
- Další zasedání Zastupitelstva obce Stehelčeves se bude konat ve
středu 20.září od 18.00 hodin v zasedací místnosti OÚ.
- V tomto měsíci bude lékař ordinovat v naší obci v pondělí 14. a
28.8. od 8.00 hodin.
- V srpnu proběhne svoz bioodpadu v pátek 11. a 25.8.
- Upozorňujeme občany na povinnost úhrady poplatku za odpady za
rok 2017. Stále se najdou takoví, kteří neuhradili tento poplatek,
který je splatný do 31.3. daného roku. Pokud jste tak neučili,
žádáme vás o úhradu poplatku do 31.8.2017, po tomto datu bude
pohledávka předána k vymáhání. Ti občané, kteří hradí poplatek ve
dvou splátkách, jsou povinni uhradit zbývající část poplatku do
30.9. daného roku. Poplatek za psa je splatný do 31.3. bez výjimky,
proto žádáme majitele psů, kteří zapomněli poplatek uhradili
nejpozději do 31.8.2017, aby se vyhnuli vymáhání. Poplatky
můžete v úředních hodinách uhradit do pokladny obecního úřadu,
případně poslat na účet obce. V tom případě variabilním symbolem
bude číslo popisné vaší nemovitosti.

- Upozorňujeme všechny občany na změnu bankovního spojení
obce Stehelčeves. Nové číslo účtu obce je: 280463850/0300
- Žádáme všechny občany, kteří likvidují papír, plasty a sklo ve
sběrných místech umístěných po obci, aby odpady dávali do nádob
určených pro daný odpad. Opět se množí nesprávně uložený
odpad. Do nádob nedávejte to, co tam nepatří. Papír skládejte a
plasty sešlapejte. Naši zaměstnanci musí pak odpad přebírat a
odvážet. Do těchto kontejnerů nepatří použité pleny, zbytky
potravin a odpady z kuchyně!!! Buďte ohleduplní k sobě i ke
svému okolí. Nejvíce jsou těmito odpady, které patří na sběrný
dvůr, znečištěna sběrná místa u hřiště SK a v lokalitě Na Brůdku.
Připomínáme, že ve sběrném dvoře OÚ můžete likvidovat
velkoobjemový odpad, elektrospotřebiče, použité jedlé oleje
z kuchyně v PET lahvích, v malém množství stavební suť a můžete
sem dát i oblečení a textil na charitativní sbírku Diakonie
Broumov. Sběrný dvůr je otevřen každé pondělí od 16.00 do 18.00
hodin a v sobotu od 9.00 do 11.00 hodin. Do sběrných míst patří
jen odpady, na které jsou kontejnery, to znamená plasty – žlutý
kontejner, papír – modrý kontejner a zelený kontejner – sklo. Do
chodby v přízemí OÚ můžete do připravených boxů vkládat
použité úsporné kompaktní zářivky a výbojky, použité baterie a
malé elektrospotřebiče. Také je zde místo pro sběr víček z PET
lahví, které průběžně předáváme rodičům Karolínky a Rozárky.
K tomuto boxu můžete dávat i svázaný papír. A tak vlastně můžete
zcela legálně likvidovat veškerý odpad z vaší domácnosti.
- Odvoz nebezpečného odpadu se bude konat v sobotu 30.září od
9.00 do 12.00 hodin. Tam můžete zlikvidovat staré barvy, ředidla,
oleje, pneumatiky a podobně. Za svoz těchto odpadů se neplatí.
- Vzhledem k tomu, že v měsíci červenci vstoupily v platnost dvě
nové obecně závazné vyhlášky obce Stehelčeves, zveřejňujeme je
v plném znění.

Separace odpadů v obci
Vzhledem k tomu, že od roku 2024 dojde k značnému omezení
skládkování odpadů v ČR, rozhodlo se ZO připravit na tento problém a
začít s přípravami již nyní. Chtěli bychom občanům jednak zjednodušit
třídění odpadů, ale hlavně likvidaci všech druhů odpadů zlevnit.
Na základě třídění vašich odpadů vám může být poplatek za jejich
likvidaci snížen i o desítky korun.
Vzhledem k tomu, že se k tomuto problému jistě vyskytne mnoho
dotazů, rádi bychom Vás začátkem měsíce září pozvali do sálu KD, kde
bude představen nový systém likvidace odpadů. Doufáme, že tento
postup přivítáte a přesvědčíte se, že si v budoucnu každý může ovlivnit
výši své platby za odpady. Přesný termín této schůzky bude včas
oznámen.
Za rok 2016 vytřídila naše obec a předala k využití toto množství
odpadu:
1.čtvrtletí
13,755t
2.čtvrtletí
14,521t
3.čtvrtletí
14,191t
4.čtvrtletí
16,371t
Za tyto odpady obdržela od společnosti EKO-KOM, a.s. 196.637,-Kč

Letní pobytová akce mladých hasičů
Letos jsme s mladými
hasiči na tábor zamířili
opět do Tříman. Téma
celého
týdne
byly
Olympijské hry. Každý
den jsme soutěžili v jiné
disciplíně.
Vyzkoušeli
jsme si vytrvalostní běh,
běh přes překážky, hod
kladivem, hod diskem,
vrh koulí a skok do
dálky. Něco už jsme znali, ale něco pro nás bylo naprosto nové.
Soutěžilo se podle věkových kategorií, aby každý měl šanci na úspěch.
Na konci každého dne jsme kromě „štěstíček“ dostávali i medaile a
diplomy. Všichni jsme měli radost z našich úspěchů a z toho, co jsme
dokázali a zjistili, v čem jsme dobří.
Jako na každém táboře, tak i tady byl táborák, jak má být. Někdo si
opekl buřta, někdo si jen zazpíval, ale nejlepší byla kotlíková polévka,
která se jedla přímo z kotlíku. Lepší polévku jsme ještě nejedli.
Počasí nám přálo celý týden,
tudíž nám Berounka, která
byla pár metrů od chatiček,
přišla velmi vhod. A když
jsme se zrovna v řece
nekoupali, tak jsme se po ní
vozili na kánoích. Někdo si
dokonce
vyzkoušel
i
pádlovat. Naštěstí nám nikdo
nedoplul až do Berouna, takže jsme se všichni celí a zdraví vrátili domů.
A již nyní se těšíme na příští rok, jaké táborové téma nás čeká.
Hana Štancová
Kolektiv mladých hasičů děkuje OÚ za finanční podporu, rodičům a
Hostinci Stehelčeves za sponzorské dary.

SK Stehelčeves Vás zve na

„Rozloučení s prázdninami“
26. 8. 2017 na hřišti SK Stehelčeves
Na programu: 10:00 Memoriál Heleny Kozákové
17:00 stavba stanů na hřišti
18:00 opékání špekáčků u táboráku
22:00 večerní bojovka
O večerní zábavu se postará Los Hospodos Band.
Prosíme maminky o něco dobrého k snídani.

SK STEHELČEVES

ROZPIS ZÁPASŮ „A“ MUŽSTVA PODZIM 2017

Předchůdci našich
fotbalistů

Tento měsíc slaví:
REJDÍK Pavel
KABÁT Jiří
KELLER Vladimír

13.8.
14.8.
30.8.

65 let
85 let
80 let

Srdečně blahopřejeme!

Odešli navždy:
VESELÝ Jindřich

81 let

Zajímavosti o obci Stehelčeves
- 1.písemná zmínka o obci se dochovala z roku 1316
- V roce 1871 založen spolek podporujících se dělníků Vlastimil
- V roce 1872, za starosty Böhma byl postaven pískovcový kříž u
školy. Kříž stál 135 zlatých, ale z jakých důvodů byl postaven není
známo. Místní občané se zde modlili za úrodu. Učitel Jan Hofman
dostával od obce 5 zlatých ročně za vedení tohoto modlení.
- V roce 1938 se prováděl přes naši obec výkop pro vodovod
Podmoráň – Poldina huť Kladno. Vše se provádělo ručně. Práce na
vodovodu trvaly přes dva roky a bylo zde zaměstnáno mnoho lidí,
zedníci až z podkrkonoší.
- 25.ledna 1938 se objevila v osm hodin večer na severní straně na
obloze promodralá záře, která se později měnila v červánkově
růžovou a v ní byly vidět bílé pruhy. Později se obloha proměnila
do barvy rudé, což vyvolalo domněnku, že někde vypukl požár.

-

-

-

-

-

Zjev na obloze byl nádherný a trval až do 10.hodiny večerní. Dle
zpráv z rozhlasu jsme se dozvěděli, že šlo o polární záři.
15.března 1939, když Němci o 9.hodině projížděli naší obcí ku
Praze, jeli již po pravé straně silnice, což bylo u nás nezvyklé.
Dosud se u nás jezdilo vlevo, ale veškerá doprava musela se
okamžitě přizpůsobit.
24.dubna 1940 byl odstraněn památník padlých z I. Světové války,
9.října byl rozbořen i základ pomníku, který stál těsně u silnice.
12.července 1942 našly děti ve stodole čp. 45 revolver i s náboji a
obrázky Masaryka a Štefánika. Četník Kolací vše zatajil.
1.4.1950 byla zřízena při zdejší škole Mateřská škola. Učitelkou je
Miroslava Skleničková. Ve školce se stará o 28 dětí.
29.září 1950 došlo v restauraci Cech ve Vrapicích k odpojení
Vrapic od Stehelčevsi a jejich připojení ke Kladnu.
V roce 1953 byla přemístěna obecní knihovna do čp. 43, kde je
dodnes (i když v jiných místnostech).
27.června 1954 bylo slavnostně otevřeno koupaliště ve Stehelčevsi
V říjnu a listopadu 1954 prováděl Archeologický ústav v Praze
vykopávky pod vedením našeho rodáka Ant. Knora. Objeven byl u
cihelny kostrový hrob, pazourkový nožík a kostěný kroužek. Hrob
pochází z mladší doby kamenné. U drůbežárny bylo nalezeno
několik slovanských hrobů z 10.a11. století. Na témže místě byl
nalezen kostrový hrob ze střední doby železné z období laténského
z doby II. až I. století př.n.l. Je to hrob, který po národnostní
stránce patřil již historickým národům Keltů. Hrob byl vybaven
četnými bronzovými šperky a dvěma lignitovými náramky. Tato
náramky v té době byly vyráběny na novostrašecku z mladého uhlí.
Koncem roku 1954 bylo v obci 5 televizorů. Při každém vysílání
mají majitelé televizorů plné světnice sousedů, kteří obdivují tuto
novinku.
V březnu1956 věnoval MNV do okresního muzea v Kladně buben,
jímž se svolávalo občanstvo k poslechu úředních zpráv, čtených na
návsi strážníkem
3.8.1956 byl dán souhlas, aby domy čp. 78,82 a 92 byly připojeny
k Brandýsku (domy u nádraží v Brandýsku patřily do naší obce).
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