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Říjen
Nastala poslední čtvrtina roku a spolu s podzimním časem pomalu končí
některé rozpracované projekty v naší obci. Byla dokončena rekonstrukce
dětského hřiště v Panské zahradě a 29. září byla úspěšně zkolaudována stavba
„Revitalizace Mateřské a Základní školy“, takže nás již čeká jen kolaudace
nástavby a půdní vestavby, která by měla proběhnout do 15. prosince t.r. V tomto
roce ještě zahájíme výstavbu kanalizace v nové zástavbě ve směru na Prahu, kde
již jen čekáme na nabytí platnosti výběrového řízení a podpis smlouvy.
Dalším úkolem je upozornit všechny občany na pravidla provozu sběrného
dvora a likvidaci odpadů v naší obci.
Do konce tohoto měsíce bude otevřen sběrný dvůr na OÚ v sobotu od 9.00
do 11.00 hodin i v pondělí od 16.00 do 18.00 hodin, od 1.11. již pouze v sobotu
stále ve stejný čas. Tuto službu poskytujeme našim občanům nad rámec
povinností obce, a byli bychom rádi, aby ji občané využívali tak, jak byla
nastavena. Ve sběrném dvoře lze likvidovat velkoobjemový odpad, lze zde
ukládat elektrospotřebiče a v boxu na zdi chodby v budově OÚ i žárovky a
zářivkové trubice či baterie. Ve dvoře je i kontejner pro stavební suť. Tento
kontejner mohou naši občané využít na malé množství suti!!
Stavební suť, dle zákona o odpadech, není odpadem a obec nemá povinnost
ji likvidovat. My jsme zde umístili tento kontejner pro případ, že někdo dělá
malou opravu a potřebuje zlikvidovat trochu suti, ale ne, aby sem ukládali suť
z rekonstrukce celého domu. Bohužel se množí tací, kteří vozí každý týden
vozíky za autem a raději několikrát a ještě, jsou-li našimi zaměstnanci
upozorněni, jsou na ně nepříjemní či dokonce vulgární. Proto bychom chtěli
nastavit pravidlo, že stavební suť ano, ale pouze jedno stavební kolečko za měsíc.
Pokud děláte rekonstrukci domu či zahrady, je vaší povinností suť ukládat na
skládce. V případě, že občané nebudou respektovat tento limit, bude kontejner na
suť ze dvora odebrán.
Naši zaměstnanci vám rádi pomohou s likvidací odpadů, ale oni jsou
přítomni ve dvoře, aby vás nasměrovali, kam co uložit, ale není jejich povinností
třídit odpad, který hodíte na hromadu, aby si ho uložili a roztřídili. Žádáme vás,
abyste byli ohleduplní a odpad vozili roztříděný.

Další nadstandardem je sběr starého textilu pro Diakonii Broumov. Můžete
do dvora v pytlích nebo krabicích donést nepotřebný textil, oblečení, boty,
hračky atd…, které si Diakonie průběžně odváží.
Nové obyvatele, a jako připomínku těm ostatním, upozorňuji na soutěž,
kterou vypsala komise životního prostředí pro naše děti. Každý měsíc v sobotu,
která je vždy uveřejněna v tomto zpravodaji, mohou děti odevzdat ve sběrném
dvoře hliníkové obaly (plechovky od nápojů, hliníkové uzávěry či folie atd…).
Každý měsíc jsou tři nejúspěšnější sběrači odměněni nákupní poukázkou a
jednou za rok jsou vyhlášeni nejpilnější sběrači. Cílem této soutěže, stejně jako
v minulosti sběr Tetra packových obalů, je naučit naše děti odpady separovat.
Proto zapojte do sběru i své děti.
Nebezpečný odpad, který máte doma, můžete také likvidovat
prostřednictvím obce, kdy 2x ročně je zajištěn svoz tohoto odpadu. Z kapacitních
důvodů nemůžeme tento nebezpečný odpad sbírat celý rok, proto vždy na jaře a
na podzim přijíždí mobilní kontejner, který je umístěn před OÚ a vy můžete
zdarma dovézt váš odpad. Zde lze likvidovat oleje, staré barvy a ředidla,
pneumatiky atd..
Příští sběr nebezpečného odpadu proběhne v sobotu 3. října od 9.00 do
12.00 hodin. V zimních měsících, tj. od listopadu do března je sběrný dvůr
otevřen pouze v sobotu od 9.00 do 11.00 hodin. Od 1. dubna do konce měsíce
října je otevřen v pondělí od 16.00 do 18.00 hodin a v sobotu od 9.00 do 11.00
hodin. Ve výjimečných případech lze domluvit se zaměstnanci obce uložení
odpadu během jejich pracovní doby i v týdnu (pokud pracujete nebo nejste o
sobotách doma).
K uložení papíru, skla a umělých hmot slouží hnízda na separovaný odpad,
která jsou umístěna po celé obci. Proto jich můžete bez problému využívat. Jen
vás žádáme, aby do jednotlivých kontejnerů byl ukládán jen ten odpad, který tam
skutečně patří. Bohužel se stává, že v kontejnerech jsou zbytky potravin, použité
pleny, stará televize či kočárek. I pracovníci na třídících linkách jsou lidé a určitě
jim není příjemné likvidovat zapáchající odpadky, které na tyto linky nepatří.
Biologicky rozložitelný odpad můžete likvidovat prostřednictvím svozové
firmy (hnědé popelnice) nebo jej můžete kompostovat na svém pozemku.
Směsný odpad likvidujeme pomocí svozové firmy v popelnicích, a pokud
máte železný šrot, tak SDH pořádá každý rok na jaře, většinou v květnu, svoz
železného šrotu, který naloží přímo u vás doma. Svoz je vždy avizován předem,
abyste měli čas si odpady připravit.
Takže lze v obci zlikvidovat zcela legálně veškerý odpad a není nutné jej
odhazovat do příkopů nebo za ploty. Pokud budete mít jakýkoliv dotaz, neváhejte
se obrátit na zaměstnance OÚ, kteří vám jistě rádi poradí, nebo připomenou
termíny svozů apod…

Usnesení ze zasedání ZO dne 16.9.2015
1. Zastupitelstvo obce souhlasí uzavřením smlouvy na pronájem části pozemku
p.č. 21/1 od 1.1.2016
2. Zastupitelstvo obce souhlasí s rozpočtovým opatřením č. 8
3. Zastupitelstvo obce souhlasí s přerušením provozu MŠ dle návrhu ředitelky
školy.
4. Zastupitelstvo obce souhlasí s uzavřením smlouvy na projektovou
dokumentaci DUR včetně projednání s DOSS + inženýrskou činnost a dotační
management a VŘ dopravního řešení křižovatky ulic Vrapická x V. Moravce x
Hlavní od firmy Ammbra projekt spol.s.r.o. a pověřuje starostku obce podpisem
této smlouvy.
5. Zastupitelstvo obce souhlasí s uzavřením nové pojistné smlouvy s pojišťovnou
Kooperativa a.s. a pověřuje starostku podpisem této smlouvy.
6. Zastupitelstvo obce pověřuje starostku a místostarostu obce jednáním s firmou
SAT – AN Cable net o problémech s poskytováním internetového připojení OÚ.
7. Zastupitelstvo obce bere na vědomí vyhlášení inventarizace, složení
inventarizační komise a souhlasí s plánem inventur.
8. Zastupitelstvo obce souhlasí s uzavřením smlouvy s firmou Fimorek na
zhotovení střech na přístavku a kotelně školy.
9. Zastupitelstvo obce souhlasí s uzavřením Kupní smlouvy dle Smlouvy o
smlouvě budoucí kupní ze dne 28.8.2013 na pozemky 481/1, 482/1, 576,28 a
576/31 a pověřuje starostku obce podpisem této smlouvy.
10. Zastupitelstvo obce pověřuje starostku obce napsáním příspěvku do
Stehelčevského zpravodaje o likvidaci odpadů na území obce.
Zprávy z obecního úřadu
- V tomto měsíci bude MUDr. Jeřábek ordinovat v naší obci v pondělí 12.a
26.října, vždy od 8.00 hodin.
- Další zasedání Zastupitelstva obce Stehelčeves se koná ve středu
21.10.2015 od 18.00 hodin v zasedací místnosti OÚ.
- Hliníkové obaly tento měsíc odevzdaly tyto děti:
Hrach Miroslav
11,3 kg
Dobrocsányi Lukáš
9,6 kg
Svoboda Lukáš
7,9 kg
Debroise Marie
2,8 kg
Janošová Zdenička
1,4 kg
Všem sběračům děkujeme a třem nejúspěšnějším posíláme odměny.

- Další sběr těchto obalů proběhne v sobotu 24.10. od 9.00 do 11.00 hodin ve
sběrném dvoře OÚ.
- Sběr nebezpečného odpadu se uskuteční v sobotu 3.10.2015 od 9.00 do
11.00 před OÚ.
- Upozorňujeme všechny občany, kteří poplatek za odpady hradí ve dvou
splátkách, že druhá část poplatku měla být uhrazena do 30.září t.r. Pokud
jste zapomněli uhradit zbývající část poplatku, a uhradíte jej do 14 dnů,
nebude vám účtováno penále.
- Oznamujeme občanům, že během týdne bude na webu
www.obecstehelceves.cz umístěna virtuální prezentace naší obce.

obce

- Žádáme občany naší obce, pokud mají na své zahrádce smrček nebo
borovičku, kterou chtějí odstranit, zda by věnovali tento stromek obci jako
vánoční strom do sálu KD. Případné nabídky na OÚ nebo na tel
311 320 550-2 či 602 312 934. Dřevina z vaší zahrádky by mohla udělat
radost všem občanům.
- Připomínáme všem občanům, že v červnu příštího roku oslavíme 700.
výročí od první písemné zmínky o naší obci. Pokud by někdo z vás měl
doma zajímavý materiál z historie naší obce (třeba i té ne příliš vzdálené),
prosíme Vás o zapůjčení, materiály ofotíme a hned v pořádku vrátíme,
trojrozměrné předměty nafotíme a také vrátíme.
- Mikroregion Údolí Lidického potoka upozorňuje občany všech členských
obcí, že na webových stránkách MULP www.mulp.cz lze bezplatně umístit
prezentaci své firmy či podnikání, drobné výroby atd..
Stačí vyplnit krátký dotazník přímo na stránkách, případně vložit foto a
odeslat.
Využijte této možnosti, neboť sledovanost těchto stránek je vysoká. Tímto
chceme podpořit drobné podnikatele a výrobce v našem regionu.
Dále na těchto stránkách najdete i akce, které se konají ve vašem okolí a tak
nemusíte vyrážet za kulturou daleko.
Z obecní knihovny: Upozorňuji všechny čtenáře, že od září je k dispozici nový
výměnný soubor knih z kladenské knihovny. Přijďte si vybrat svou knihu na
dlouhé podzimní večery. G.Mrňová

HŘIŠTĚ V PANSKÉ ZAHRADĚ
Vážení a milý spoluobčané,
již v minulých zpravodajích jste byli informováni o probíhající rekonstrukci
dětského hřiště v Panské. Rekonstrukce proběhla za významné finanční podpory
firmy LEGO, která přispěla částkou 500 tis. Kč. Cílem rekonstrukce bylo hřiště
obnovit o nové herní prvky a opravit prvky stávající, poškozené. Na hřišti přibyla
herní sestava Rabí s houpačkou, malá pyramida a byla vybudována dráha pro
tříkolky, kola, koloběžky – prostě pro vše na čem naše děti rády řádí. Stávající
prvky byly uvedeny do souladu s ČSN EN 1176, aby byly bezpečné i pro naše
nejmenší. Pískoviště bylo zbaveno těžkého a nefunkčního poklopu, který bude
nahrazen ochranou sítí a bylo zavezeno novým čistým pískem. Rekonstrukcí
prošly i lavičky, které se na hřišti nacházejí. Při rekonstrukci bylo zapotřebí
provézt terénní úpravy, které se neobešly
bez zničení části travního porostu. Je
proto nutné vyčkat, až povyroste nově
zasetá tráva, aby si naše děti nehrály
v hlíně a prachu. Bohužel v letošním
horkém a suchém počasí se travičce ven
moc nechce. Děkuji vám tímto za
trpělivost a shovívavost. Hřiště bylo
v tomto týdnu již otevřeno, ale přesto
žádáme rodiče, aby si děti hrály na
hracích prvcích a na nově oseté travnaté
plochy pokud možno moc nechodily.
V příštím roce bude v obci v části novostaveb směrem k Praze vybudována
oplocená odpočinková zóna. O její realizaci budete informováni v dalších
zpravodajích obce.
Petra Vagenknechtová
Komise pro děti a mládež
Vážení spoluobčané a sousedi,
letošní léto se neslo ve znamení tropických veder, a tak všichni majitelé
pozemků, kteří se snaží mít okolo svého domu krásný a zelený travní koberec
byli do značné míry ušetřeni každotýdenního sekání trávníku a částečně také
starosti o to, kam s posekanou trávou.
Většina z nás již poznala výhody vlastního kompostéru, který dokáže valnou část
posekané trávy po čase rozložit, a tak nám takřka zadarmo poskytnout kvalitní
kompost pro ostatní dřeviny, ovocné stromy i zeleninový záhonek. Přesto se však
většinou stává, že kompostér zkrátka na všechno nestačí, a proto máme možnost

používat "biopopelnice" a takto se bioodpadu z našich zahrad elegantně zbavit.
Ne všichni však mají možnost využívat této výhody z nejrůznějších, především
však z ekonomických důvodů. Velké procento např. seniorů vlastnící nemovitost
se zahradou je odkázáno na důchod a částka za biopopelnici nebo kompostér by v
takto omezeném rozpočtu byla hodně znát. Proto jsou často odkázáni na
občasnou návštěvu příbuzných, kteří s posekáním zahrady či shrabáním listí
pomohou, ale není už jaksi kam tento odpad odložit. Stává se proto často, že
nejenom tato skupina, ale i různí majitelé pozemků volí raději možnost vysypání
posekané trávy, listí, bramborové natě, či suchých např. rajčatových keříků na
sousední neudržované, opuštěné zahrady, příkopy, potoky či pole a takto je
zdánlivě po problému.
Jenže není a
navíc se
dostávají do křížku se zákonem.
Proto bychom tímto chtěli apelovat na všechny občany, aby zodpovědně
nakládali s bioodpadem ze zahrad a poprosili třeba i ochotného souseda o část
prostoru v jeho kompostéru či biopopelnici.
Pohled na příkopy podél cest plné igelitových pytlů s trávou a listím není zrovna
lichotivý a toho jsme si vědomi jednak my, občané obce, ale dobře to ví také i
obecní policie, která v případě přistižení takto skládkujícího člověka bude nucena
postupovat dle obecně závazných právních norem a pokuta za takovýto
prohřešek bude samozřejmě vyšší než pořízení nového kompostéru. Proto
prosím, buďte nejenom zodpovědní, ale také všímaví ke svému okolí, vždyť
přece nikdo z nás nechce bydlet na skládce cizího nepořádku.
S přáním hezkého dne
Předseda Kžp Tomáš Mytych
zastupitelstvo obce Stehelčeves

O Kongu trochu jinak….
Ve čtvrtek 3.září jsme se sešli v obecním klubu nad Večerkou s paní Markétou
Debroise a P. Jean-Martinem NLANDU.
Paní Debroise nám vyprávěla o svém
druhém pobytu v Kongu a sirotčinci, který
někteří naši spoluobčané podporují. P.
Jean-Martin pak zodpověděl zvídavé otázky
diváků, vysvětlil, jak lidé v Kongu žijí a jak
vlastně sirotčinec funguje. Byl to velmi
pěkný večer, kdy jsme viděli zajímavou
prezentaci nám tak vzdálené země.

Výlet pro seniory obcí MULP
do Mariánské Týnice a Chyše
V úterý 8.června jsme uskutečnili výlet pro
seniory z členských obcí Mikroregionu Údolí
Lidického potoka do Mariánské Týnice a Chyše.
V autobuse se nás sešlo 44 a vyrazili jsme
směrem na Plzeň. Cesta rychle ubíhala a tak jsme
do Týnice dorazili těsně před otevřením kostela
Zvěstování Panny Marie a muzea, které je umístěno v jednopatrové budově
proboštství. Nejprve jsme si prohlédli krásně opravený kostel a ambity s
freskovou výzdobou, které byly postaveny podle plánů Jana Blažeje Santiniho v
18. století. Pak jsme vystoupali po starých dřevěných schodech do 1.patra a
prohlédli si muzeum. Překvapilo nás, že jsme neviděli tradiční muzejní vitríny,
ale každá místnost měla svůj příběh. Tak jsme prošli starou kuchyní, stodolou,
pekárnou atd… Moc se nám zde líbilo, ale přece jen jsme museli pokračovat
v cestě. Asi na hodinu jsme dorazily do městečka Chyše. Zde jsme nejprve
poobědvali v renovovaném pivovaru a ochutnali zdejší pivo. Pak jsme si
prohlédli zámek. Počátkem roku 1996 zakoupil zdevastovaný areál tohoto zámku
Ing. Vladimír Lažanský se svou manželkou
Marcelou s plánem tuto významnou kulturní
památku zachránit. V červnu roku 1996 byla
zahájena celková obnova a oprava zámecké
budovy, která neustále probíhá. Postupná celková
oprava zámku v Chyších je velmi náročnou
činností, která probíhá za velkého organizačního a
finančního vypětí majitelů.
V současné době je již část zámku
zpřístupněna veřejnosti. Dne 30. května 1999 byla
slavnostně otevřena první zámecká expozice
včetně stálé expozice „ Karel Čapek a
západočeský kraj“, která připomíná pobyt K.
Čapka na chyšském zámku v roce 1917. Následně přibyly expozice v 1.patře.
Obnova zámecké budovy však nadále pokračuje. Do budoucna plánují manželé
Lažanští prodloužení prohlídkové trasy o další krásné historické interiéry, jež se
skrývají v prostorách novogotického zámku.
Nás zámeckou expozicí provedla sama paní Lažanská, která nám podrobně
vylíčila minulost tohoto zámku i celého panství a prozradila nám i plány do

budoucnosti. Její manžel nás zase seznámil s historií přilehlého pivovaru a došlo
i na ochutnávku chyšského piva.
Celý výlet proběhl v klidném, přátelském duchu a všichni účastníci byli
s tímto zájezdem spokojeni.
BAZÁREK či BLEŠÍ TRH
V sobotu 27.10. se po mnoha letech uskutečnil v sále kulturního domu bazar či
bleší trh, kde jsme si mohli zakoupit mnoho
krásných věcí, od hraček po sportovní potřeby,
oděvy, ale i třeba chryzantémy či med přímo od
včelaře.
Škoda jen, že účast našich občanů nebyla velká.
Možná to zavinil prodloužený víkend, či hezké
počasí, nebo malá propagace, ale každopádně to
byla škoda. Příště určitě přijďte, protože každý,
kdo se zastavil, tak si alespoň maličkost odnesl.

ZÁVODY ZA HRANICEMI OKRESU
Prázdniny skončily, začala škola a naše závodní družstvo mladých hasičů
vyrazilo na další závody.
Již druhým rokem jsme se zúčastnili závodů v požárním útoku v Malých
Přílepech v okrese Beroun. 12. září
po obědě jsme sbalili potřebné
vybavení a vyrazili jsme závodit.
Slunečné počasí ještě podtrhlo naši
dobrou náladu.
Závody začaly na čas, organizace
byla dobrá a tak závody rychle
ubíhaly. Než jsme se nadály, bylo
po závodech a bylo vyhodnocení.
Tentokrát jsme obsadili třetí místo.
Děti dostaly medaile a dort, na
kterém si pochutnaly hned na místě.
A tak máme po prvních závodech po
prázdninách a již se těšíme na další.

MLADÍ HASIČI ZÁVODÍ
Čas letí, roky ubíhají, ať chceme
nebo nechceme a tak naše děti
dorostly do kategorie starších. A tak
jsme se dočkaly staršího závodního
družstva. Jsou zde samí zkušení
závodníci, ale někteří i několik let
nezávodili, protože museli počkat na
ostatní, až dorostou do věku starších
závodníků. Na nějaký dlouhý trénink
nebyl čas a tak si na dvou schůzkách
vyzkoušely požární útok, jak jim to
půjde. Šlo to, a tak jsme se přihlásily na Memoriál J. Haška a M. Thotha ve
Hřebči v požárním útoku. A co naše mladší družstvo? Jelikož máme
registrovaných 40 dětí, máme z čeho vybírat. Tak máme i družstvo mladších
závodních dětí. Jsou to děti, které v tomto složení na závodech v požárním útoku
ještě nebyly, některé byly na závodech poprvé a přesto jsme je na závody
přihlásily. V sobotu 26. září jsme se v 8:30 sešli před hasičárnou a jeli jsme
zkusit štěstí s „novými závodními družstvy.“ Jako každý rok se na Memoriál
sjelo družstev hodně. Jaká je šance
v takové konkurenci uspět? V mladší
kategorii bylo družstev 8 a ve starší 9.
Kolem 10. hodiny se začalo závodit.
Po prvních pokusech byla naše obě
družstva na prvních místech. Ani jsme
tomu nechtěli věřit. K naší velké
radosti, si první místa udržela i po
druhých pokusech. A tak jsme si
přivezli dvě první místa, dva zlaté
poháry, děti dostaly medaile a starší
družstvo si odvezlo putovní pohár.
Všem závodníkům gratulujeme a přejeme jim další úspěchy.

Fotbal na hřišti SK:
3.10. So 16.00 hodin
17.10. So 15.30 hodin
24.10. So 14.30 hodin

SK – Otvovice
SK – Velvary
SK – Zichovec

Další informace na www.stehelceves.webnode.cz

Obecní úřad ve Stehelčevsi
Zve všechny občany, zvláště ty dříve narozené

na besedu s paní Lubou Skořepovou
program: „Herci Národního divadla“
paní Skořepová vypráví veselé příhody o hercích Národního divadla
2.10.2015 od 17.00 v sále KD ve Stehelčevsi
Vstupné: 50,-Kč

občané starší 60 let vstup zdarma

Kulturní a sociální komise OÚ Stehelčeves
pořádá pro naše ženy

OMLAZOVACÍ DEN

V SOBOTU 3.10. OD 9.00 HODIN
V Obecním klubu nad Večerkou
Můžete využít služeb manikérky, pedikérky a kadeřnice.
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!

Komise pro děti a mládež zve všechny občany

4. 10. 2015 V 15 H NA HŘIŠTĚ SK
KDE BUDE PROBÍHAT

DRAKIÁDA
BUDEME SOUTĚŽIT O NEJVĚTŠÍHO, NEJMENŠÍHO A
NEJORIGINÁLNĚJŠÍHO LÉTAJÍCÍHO DRAKA.
Po soutěži si opečeme špekáčky, jablíčka a upečeme brambory
OBČERSTVENÍ ZAJIŠTĚNO

Komise pro děti a mládež
otvírá

VÝTVARNÝ KROUŽEK
pro děti
kroužek se koná jednou za 14 dní, vždy ve čtvrtek
od 16.00 do 18.00 hodin v klubu nad večerkou

cena kroužku je 40,-Kč za jednu dvouhodinovku
(za tento poplatek bude nakupován materiál na dílka dětí)
Kroužek se poprvé uskuteční ve čtvrtek 15.října
Přijďte si vyrobit ozdoby do svého pokojíčku či dárky pro rodiče a
sourozence. Čekají nás dvě hodiny zábavy a tvoření, které se vám budou
určitě líbit.

Obecní úřad ve Stehelčevsi
Vás zve

na IX. ročník tradiční výstavy

která se koná v KD ve Stehelčevsi v sobotu 17.října 2015 od 9.00 hod.
v sále Kulturního domu ve Stehelčevsi
Občané z obce a okolí zde vystavují své šité, pletené, pečené, malované,
vyšívané, drhané, navlékané či jinak dělané výrobky z látek, kůže, keramiky
a všech materiálů, na které si vzpomenete.

Přijďte se podívat a obdivovat šikovné ruce českých lidí.
Výstava je prodejní!

Obec Stehelčeves
pořádá
31.10.2015

Cestu broučků
s lampionky
Na cestu se vydáme v 18 h od kulturního domu.
S sebou vezměte lampionky, náhradní světýlka a
dobrou náladu.
Těšíme se na vás, milé děti.

Tento měsíc slaví:
HORÁK Jaroslav
ŠTANC Vladimír

11.10.
27.10.

55 let
60 let

Srdečně blahopřejeme!

INZERCE:
Bytový textil, drobný textil, dárkové zboží
Od 21.9.2015 v prodejně bývalého květinářství, naproti obecnímu úřadu ve
směru na Vrapice
Nabízíme bytový textil výhradně českých výrobců, punčochové zboží pro
dospělé i ty nejmenší, dále svíčky, dekorace, dárkové a BIO čaje a spoustu
dalšího zboží.
Otevírací doba: Po – Pá 9 – 12 13 – 17 hodin
So
9 – 12 hodin

Přijďte potěšit sebe nebo své blízké
Těšíme se na Vaši návštěvu!!!

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

Vojtěch Rakous

(8. prosinec 1862 Velký Brázdim u Brandýsa nad
Labem – 8. srpna 1935 Praha)
Vojtěch Rakous, vlastním jménem Vojtěch Östreicher, byl ve své době
skvělým pozorovatelem a uznávaným vypravěčem, autorem povídek, humoresek
i esejí s českožidovskou tematikou. Vedl obchod s obuví, aktivně se podílel na
činnosti českožidovského hnutí a psal - přispíval do Kalendáře českožidovského,
Českožidovských listů, Národních listů apod.
Jeho nejznámějšími díly jsou soubory humoristických povídek „Vojkovičtí
a přespolní“ a „Modche a Rézi“ (vznikl také stejnojmenný film, režie Přemysl
Pražský, 1926).
Rakous jako vůbec první vnesl do české literatury postavy Židů coby
obyvatel českého venkova, jehož jsou přirozenou a tolerovanou součástí, sdílející
se svými sousedy každodenní starosti a přitom ctící tradice svého náboženství a
kultury. Přestože jeho prózy – především humoresky – dosáhly ve své době
značné čtenářské obliby, více než polovina jeho textů se nikdy nedočkala
knižního vydání a dodnes zůstává rozptýlena na stránkách tehdejších periodik.
Vedle prozaické tvorby se Rakous věnoval také publicistice zaměřené
především na aktuální témata a otázky českožidovských vztahů.

Ve fondu knihovny jsou:
Modche a Rézi
Vojkovičtí a přespolní

Z kroniky obce
Již mnoho let uveřejňujeme výpisky z obecních kronik a kroniky školy. Vzhledem
k tomu, že kroniky jsou psané chronologicky, rozhodla jsem se uvést cyklus
„příběhů“ některých věcí či staveb v naší obci, protože si přečteme část kroniky,
ale spojitosti si nevybavíme, nebo nás ani nenapadnou.
Příběh prstenu
V letošním roce, tj. roce 130. výročí založení Sboru dobrovolných hasičů ve
Stehelčevsi, věnoval pan Jaroslav Ptáčník našemu sboru
zlatý prsten, který dostal jeho dědeček, pan Josef
Ptáčník, dne 28.února 1932, kdy byl pořádán večírek
k poctě zasloužilých členů sboru.
Za 20tileté aktivní členství ve sboru byli odměněni
zlatými prsteny p. Kozel Zdeněk, Fűrst Antonín a
Ptáčník Josef. A právě jeho prsten se vrátil po 83 letech
do Sboru dobrovolných hasičů jako velmi cenná relikvie, protože každý předmět,
který má svou historii je velmi vzácný.
Pan Josef Ptáčník se narodil 13.března 1883 v Třebusicích. Do naší obce se
přistěhoval v roce 1906, kdy si vzal za svou manželku Marii Sýkorovou. V roce
1911 se stal členem hasičského sboru, kde aktivně pracoval dlouhá léta.
Prsten, který dostal za svou práci v hasičském hnutí, opatroval až do své smrti
v roce 1956. Od té doby jej rodina uchovávala jako památku na svého otce a
děda.
Děkujeme tímto panu Jaroslavovi Ptáčníkovi za tento dar, který je o to cennější,
že známe jeho historii, která je vlastně svědectvím rozvoje hasičského hnutí v naší
obci.
Dalším
příspěvkem
do
kroniky hasičů je snímek ze
cvičení hasičů, kterého se
účastnila naše jednotka
v Brandýsku. (20.léta minulého
století)

i za toto foto děkujeme panu
J. Ptáčníkovi
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