STEHELČEVSKÝ

ZPRAVODAJ
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Únor
Bouří – li a sněží na Hromnice,
bývá jaro blízko velice
V novém roce jsme se ještě nestačili poohlédnout a už začíná druhý
měsíc. Přesto jsme v tomto roce uvítali znovuotevření restaurace, která
se nadále bude jmenovat „Hostinec Stehelčeves“. Ale to nejsou všechny
události, které naši obec v lednu potkaly. Tento rok jsme již po třetí
zahájili Novoročním ohňostrojem, přivítali nové občánky do naší obce,
proběhla Tříkrálová sbírka a v sále KD se sešly naše děti při „Pirátském
karnevalu“ a naši hasiči na svém plese.
V tomto činorodém ruchu bude probíhat i tento měsíc. 12.února se
bude v sále KD již tradičně konat výstava psů. Kdo má rád Pekingské
palácové psy, jistě si ji nenechá ujít. Samozřejmě i tradiční Sportovní
ples bude lákat všechny sportovce i příznivce tance a dobré zábavy.
A budou se konat i tradiční akce v Domečku, které přes sváteční
dny usnuly. Sobotní omlazující den pro naše ženy, každý čtvrtek od
18.00 hodin se schází Klub šikovných rukou a jednou za čtrnáct dní od
17.00 hodin dětský výtvarný kroužek.
Také v tomto měsíci mohou organizace a zájmové kroužky požádat
o Malý dotační titul MULP v jarním kole 2017. Podmínky jsou
zveřejněné na stránkách obce www.obecstehelceves.cz nebo na
stránkách mikroregionu, www.mulp.cz. Termín podání žádostí o
podporu akcí konaných od 1.2. do 31.7.2017 je do 1.3.2017 do 16.00
hodin.

Zprávy ze zasedání Zastupitelstva obce Stehelčeves dne
18.1.2017
Zastupitelstvo obce schválilo obecně závaznou vyhlášku č. 1/2017 o
zrušení Obecní policie v obci Stehelčeves s účinností od 1.4.2017
Zastupitelstvo obce souhlasí s vyvěšením záměru pronájmu pozemků
p.č. 19 a 20/1 a části pozemku p.č. 21/1 v k.ú. Stehelčeves
Zastupitelstvo obce souhlasí s převodem účtu obce do ČSOB
Zastupitelstvo obce souhlasí s tím, aby se obec stala iniciátorem akce na
vyčištění rybníka pod haldou a sanaci okolí.
Zastupitelstvo obce souhlasí s vypracováním projektu na úpravu
Homolky a okolí na lesopark pro volnočasové využití občanů obce
Zastupitelstvo obce souhlasí se zveřejněním záměru pronájmu bytu
v čp.45

Zprávy z obecního úřadu
- Další zasedání Zastupitelstva obce Stehelčeves se koná ve středu
22.února od 18.00 hodin v zasedací místnosti OÚ.
- V tomto měsíci bude MUDr. Jeřábek ordinovat v naší obci
v pondělí 13. a 27.2., vždy od 8.00 hodin.
- Připomínáme všem obyvatelům, že mají možnost svou živnost
nebo provozovnu prezentovat na stránkách mikroregionu Údolí
Lidického potoka, a to zcela zdarma. Podmínkou je sídlo
provozovny na území obcí mikroregionu. Svůj inzerát zveřejníte
během 1 minuty na stránkách www.mulp.cz v sekci „adresář
firem“.
- Připomínáme všem obyvatelům, že od 1.2. je nutné vylepit novou
známku na popelnici. Do konce ledna jsou popelnice vyváženy na
starou známku.
- Od února je možné ve sběrném dvoře likvidovat i použité jedlé
oleje. Oleje slévejte do PET lahve. Uzavřenou lahev můžete
vhodit do zvláštní nádoby ve sběrném dvoře, nebo předat
zaměstnancům obce. Sběrný dvůr je v měsíci únoru otevřen vždy
v sobotu od 9 do 11 hodin.

- Žádáme všechny občany, aby tříděný odpad likvidovali
v kontejnerech k tomu určených a nevhazovali odpady, které do
daného kontejneru nepatří. Ani použitý kočkolit nepatří na veřejné
prostranství v okolí dětského hřiště ke stromečkům, jednak to
stromkům neprospívá a často si v okolí hrají malé děti a ty by
s tímto odpadem do styku neměly přijít vůbec
- Poslední dobou si stále častěji někdo plete koš u zastávky proti OÚ
s popelnicí a vyhazuje sem zbytky jídla, odpadky z domácnosti i
staré oblečení. Chceme jej touto cestou upozornit, že mu za toto
počínání hrozí finanční postih, neboť svým počínáním porušuje
OZV obce Stehelčeves.
Tříkrálová sbírka 2017
Milí spoluobčané, děkujeme vám všem, kteří jste letos přijali do
vašich domovů koledníky Tříkrálové sbírky a jakoukoli částkou do
ní přispěli. V obci se tentokrát vybralo 16 636 Kč, které pomohou
projektu Naše děti v Kongu a projektům Arcidiecézní charity
Praha. Děkujeme za vaši laskavost a štědrost a těšíme se na vás
zase za rok.
- Tříkráloví koledníci
Nabízíme Vám k prodeji nástěnné kalendáře SK Stehelčeves na rok
2017 s fotkami dětí a A mužstva. Cena za kus je 100,- Kč. Možnost
zakoupení u Kateřiny Müllerové
Václava Pokorného 13
Stehelčeves
tel: 721 855 681
Blíží se jaro a proto opět vyhlašujeme další sbírku oděvů pro děti i
dospělé, bot, textilu, hraček, černého i bílého nádobí atd.. pro Diakonii
Broumov. Použité čisté věci můžete zabalené v krabicích či pytlech
nosit na OÚ a odkládat v chodbě za prodejnou (naši zaměstnanci je
průběžně uloží do skladu), nebo přivézt v sobotu od 9.00 do 11.00 do

sběrného dvora. Zaměstnanci od vás zabalené věci převezmou. Sbírka
bude ukončena 15.3.2017.
Obecní knihovna Stehelčeves
Děkujeme panu Cupákovi, panu Koštířovi, ing. Roglovi a
p. Charousovi, kteří do naší knihovny věnovali mnoho
krásných knížek.
Zároveň zveme všechny čtenáře, aby si přišli vybrat nové knížky pro
dlouhé zimní večery.

Obecní úřad Lidice
vyhlašuje
fotografickou soutěž
„Lidice žijí!“
Vyhlášení soutěže: 5. ledna 2017 Konec soutěže: 30. března 2017
Vyhodnocení a vyhlášení vítězů: do 15. dubna 2017
kategorie:

A – děti a mládež do 15 let
B – dospělí a mládež od 16 let

V roce 2017 si Lidice připomenou významné výročí – 70 let od
položení základního kamene nových Lidic. Při této příležitosti se
Obecní úřad Lidice rozhodl pro vyhlášení fotosoutěže. Snímky, které do
ní přihlásíte, by měly ukázat, že během těch 70 let Lidice opravdu žijí!
Může se jednat o fotografie „historické“, ale zobrazující nové Lidice a
jejich občany v běžném životě. Neposílejte, prosím, snímky pietního
území, růžového sadu, muzea, byť i ty k historii obce patří.
Podrobnosti o soutěži najdete na našem webu nebo na stránkách
mikroregionu či obce Lidice.
Rok 2016 v naší obci
K 1.1.2016 bylo v naší obci trvale hlášeno 775 obyvatel, k 31.12.2016
to bylo již 819 obyvatel
Narodilo se 16 dětí, 6 chlapečků a 10 děvčátek

4x jsme vítali do naší obce nové občánky
V obci byl uzavřen 1 sňatek (v sále KD)
Zemřelo 7 občanů
Nejstarším občanem obce byla žena ve věku 96 let
Nejstaršímu muži bylo 89 let
Průměrný věk občanů naší obce byl 37 let, u mužů 36 let a u žen 38 let
Přistěhovalo se 75 obyvatel
Odstěhovalo se 24 občanů
Nejčastější křestní jméno vyskytující se v obci - ženy Jana (17x),
Kateřina (12x), Jaroslava (11x) – muži – Jiří (26x), Pavel (20x), Josef a
Petr (17x)
Bylo zkolaudováno 13 domů
Byla zkolaudována nová kuchyň v restauraci a zapsán skutečný stav
využití kulturního domu a celého čp. 45, provedena celková
rekonstrukce elektroinstalace
V tomto domě byl opraven obecní byt
U zadního traktu školní budovy bylo zbudováno odvodnění
Došlo ke zpevnění části komunikace K Homolce
Byla realizována a zkolaudována kanalizační síť v nové zástavbě ve
směru na Prahu a tím i dokončena celá výstavba kanalizace ve
Stehelčevsi.
Proběhla rekonstrukce staré požární zbrojnice a byl otevřen „Domeček“
který mohou využívat zájmové skupiny obyvatel a organizace v obci ke
svým setkáním
Proběhla rekonstrukce sálu KD (snížen strop, nová elektroinstalace,
oprava parket, nové obklady stěn)
Byly dokončeny pozemkové úpravy našeho katastru
Obec důstojně oslavila 700.výročí od první písemné zmínky o obci
Stehelčeves
Co se nepovedlo
Dokončit úpravu povrchů po nově budované kanalizaci (bude
dokončena s lepším počasím v období březen – duben)
Rekonstrukce chodníků 1.etapa (nebyla nám přidělena dotace)
Zpevnění komunikace mezi ulicemi Hlavní a V. Hermacha (pod školou)
a části komunikace V.Moravce – nedostatek finančních prostředků

Zprávy o činnosti MULP
Mikroregion se v současné době zabývá zpracováním „ Technické a
vyhledávací studie cyklostezek a cyklotras na území MÚLP“, která by
měla být dokončena v květnu t.r. Následně bude probíhat zpracování
projektové dokumentace na jednotlivé úseky. Tento dokument bude
zapracován i do návrhu Koncepce rozvoje cyklistiky ve Středočeském
kraji na období 12017-2023.
Dne 23.1.2017 bylo vyhlášeno další kolo Malého dotačního titulu
MULP – jaro 2017.
MULP připravuje již třetí zájezd pro seniory členských obcí
mikroregionu. Zájezd proběhne v měsíci květnu 2017. Tentokrát na
Svatou Horu u Příbrami. Podrobnosti o této akci budou zveřejněny
v příštím Stehelčevském zpravodaji.
Začátek roku ve znamení medailí
V sobotu 21. 1. 2017 jsme
vyrazili na první závody v tomto
roce, do Pcher. Tyto závody již
tradičně pořádá SDH Brandýsek,
ale vzhledem k tomu, že nemají
vhodný sál na pořádání závodů,
pořádají se ve Pcherách. Těchto
závodů se zúčastnila naše dvě
družstva – mladších a starších
žáků. Disciplíny byly různorodé,
převážně
ale
hasičské.
Topografické značky, telefonní čísla, vázání uzlů nebo rozhazování
hadic patří již ke známým hasičským disciplínám. Z nehasičských
disciplín bylo například zatloukání hřebíků nebo skládání puzzle. Po
tříhodinovém vědomostním „boji“ jsme se dočkali příjemných
výsledků. Mladší družstvo získalo 1. místo ze dvanácti a starší obsadilo
3. místo z osmi. Další závody naše děti čekají v březnu.
Miroslava Štancová

Dětský pirátský maškarní rej
V neděli
22.1.
proběhl v sále KD
dětský pirátský rej
masek.
V sále KD se sešli
piráti, pirátky a
bukanýři, ale i
princezny, aby si
zatančili, naučili se
z balónků umotat
zvířátko, pomalovat
třeba maminku, a
hlavně
si
užít
spoustu legrace.
Všem Účastníkům se maškarní rej líbil a určitě se už těší na příští akci
pro děti.
Kulturní a sociální komise OÚ Stehelčeves
pořádá pro naše ženy

OMLAZOVACÍ DEN,
v sobotu 11.2.2017 od 9.00 hodin v obecním „Domečku“.
Můžete využít služeb manikérky, pedikérky, kadeřnice a masérky či
kosmetičky
Objednávky na určitou hodinu přijímá paní Martina Hurdálková
z pošty ve Stehelčevsi.
Moc se těšíme na další setkání při dobré kávě se všemi ženami,
které o sebe chtějí pečovat!

NADAČNÍ FOND JOSEFA HYCLA
přináší
oční péči pro seniory s dopravou ZDARMA
Tato zdravotní služba je určena všem lidem starším 65 let, kteří:
 nemají možnost pravidelně navštěvovat očního lékaře
 jsou pojištěni u kterékoli z českých zdravotních pojišťoven
Zajistíme vám adekvátní zdravotní péči, objednání a dopravu na
vyšetření i zpět.
Pokud splňujete výše uvedené, objednejte se na specializované
preventivní vyšetření zraku, které je plně hrazeno z veřejného
zdravotního pojištění a zahrnuje komplexní oční vyšetření
nejmodernějšími diagnostickými přístroji. V případě očního nálezu bude
okamžitě zahájena léčba.
Nadační fond Josefa Hycla spolupracuje výhradně s renomovanými
očními klinikami, které poskytují vysoce kvalitní zdravotní péči
plně hrazenou všemi zdravotními pojišťovnami.
Jak se objednat na preventivní vyšetření ZDARMA?
1. Objednejte se na telefonním čísle nebo emailem.
2. Budete informováni o přesném datu preventivního vyšetření.
3. Řidič nadačního fondu Vás vyzvedne v blízkosti Vašeho bydliště a
dopraví Vás k očnímu specialistovi a zpět domů zcela zdarma.
PRO OBJEDNÁNÍ VOLEJTE:
277 004 424
nebo pište na praha@medbus.cz. Další informace naleznete rovněž na
www.medbus.cz.
Nezapomeňte, že:
 Specializované preventivní vyšetření může odhalit závažná oční
onemocnění jako je například šedý zákal, zelený zákal,
onemocnění sítnice, makulární degenerace a další.
 Neléčená oční onemocnění mohou vést až k úplné ztrátě zraku.
 Není potřeba žádné doporučení k vyšetření, můžete se rovnou
objednat.
Co byste měli ještě vědět:

 Nadační fond zvyšuje dostupnost péče pro seniory a snaží se
rozvíjet ambulantní a preventivní zdravotní péči.
 Účelem nadačního fondu je podpora a zajištění prevence a
ochrany očí. Zároveň se snažíme upozornit, že prevence je pro
všechny levnější a méně bolestivá než následné řešení
zanedbaného stavu.
 Nadační fond spolupracuje výhradně s renomovanými klinikami,
které mají uzavřené smlouvy se všemi zdravotními pojišťovnami.
 Smluvní péče hrazená z veřejného zdravotního pojištění je
poskytována zdarma.

INZERCE:
Obec Stehelčeves nabízí k pronájmu byt 2+kk o celkové rozloze 70 m2
v 1.patře domu čp.45 ve Stehelčevsi.
Vybavení: kuchyňská linka, elektrický sporák, v koupelně skříňka
s umyvadlem, sprchový kout.
Cena: nájemné 7.000,-Kč/měs. + 3.000,-Kč zálohy na energie
Bližší informace na OÚ ve Stehelčevsi

Tento měsíc slaví:
ŠTANCOVÁ Jaroslava

9.2.

Srdečně blahopřejeme!

Odešli navždy:
POKORNÝ Václav

74 let

60 let

Z obecní kroniky
Rok 1922
Uvolněním obchodu a následkem vzestupu naší koruny na světovém trhu, bylo sem
dovezeno větší množství mouky z ciziny a tím poklesly již v únoru ceny domácí, takže na
počátku února byly již ceny následující:
1 kg mouky č. I 4 koruny 60 haléřů až 5 korun
1,40 kg chleba
5 korun 50 haléřů
Maso hovězí 1 kg 14 korun
Sádlo řemenové 20 korun
Sádlo cizí (presované)18 korun
Cenami těmito se dospělo, že mouka ve volném prodeji byla lacinější než na
chudinské zásobování občanstvo odkázaný, přestala se vydávati na poukázky a zbyl na příděl
jen chléb.
Dne 3. února vypukla následkem kladení podmínek od zaměstnavatelů na dolech
v revíru Falknov stávka, která se neústupností zaměstnavatelů rozšířila na celou oblast
republiky Česko-slovenské. Revír kladenský nebyl ještě postižen snižováním mezd, ale na
výzvu koalovaného výboru v Praze a pak ze solidarity a z obavy před podobným činem od
zaměstnavatelů, vstoupilo hornictvo kladenského revíru též do stávky. V obci naší i v osadě
Rapicích stávkovali horníci vesměs všichni. Tato stávka byla ukončena dne 13. února po
obapolné dohodě horníků a zaměstnavatelů, za podmínek, že stav výdělku i s přídavky
zůstane do 31. srpna 1922 nezměněn. Ve všech revírech budou zvoleny tak zvané paritní
komise, které řešit budou klesání cen životních potřeb a pak teprve změnila by se směrnice
platová. Usnesení přijato bylo na revírní konferenci v Kladně, kde jsem byl přítomen co
předseda za místní skupinu jednohlasně. Práce se nastoupila dne 13. února ve všem klidu a
pořádku.
Zima byla do konce měsíce ledna vesměs mírná, bez sněhu, jen občas přišly suché
mrazy, které ohrožovaly ozimní obilí. V únoru napadlo dosti sněhu, s kterým se dostavily
kruté mrazy, které dosáhly až -20°C a potrvaly do půli února.
Dne 13. února byla vyhlášena panem presidentem amnestie ohledně prosincových
událostí v roce 1920, což bylo přijato všeobecně s radostí, neb mnoho osob bylo osvobozeno
od mnoha měsíců trestu, čímž by přišly jejich rodiny do hospodářské tísně. Amnestie
osvobodila soudruhy z osady Rapic již dříve vyjmenované.
Měsíc březen vykazoval do 22. krásným počasím. Dne 19. ukazoval teploměr 30°C.
Dne 22. napadlo dosti sněhu, který byl vítán s povděkem, neb role byly následkem sucha
vyprahlé.
Dne 8. dubna byla v obci naší vyhlášena přísná kontumace psů.
Dne 9. dubna vypukl na dvoře rapickém tyfus. V osadě Rapice se roznemohlo 8 osob,
z nichž 3 zemřely.
V měsíci dubnu odbýval se odvod branců. K odvodu šlo 27 branců a odvedeno bylo 5
ke stavu vojenskému.
První máj letošního roku oslavoval se co svátek národní, od všech politických stran
důstojně. Na projevech byly všechny strany hojně zastoupeny.

Dne 5. května byla zahájena stávka kovodělníků následkem mzdového sporu.
Dne 9. června byla tato stávka ukončena po dohodě, že dělníci budou míti mzdu o 8 – 10%
menší.
Měsíc květen vykazoval se velikým suchem, neb celý měsíc vůbec nepršelo, což trvalo
do 11. června, kdy přišel kýženě očekávaný déšť, který trval 6 hodin.
Dne 11. května bylo prodáno ovoce ve višňovce „za školou“ za sumu 4 500,- korun.
Dne 15. června byly sepsány volební seznamy a ty vykazovaly 976 voličů a to mužů 306 a
žen 301 ve Stelčovsi a 191 mužů a žen v Rapicích
Dne 20. června sbíraly dítky po obci zdejší ve prospěch České zemské komise pro péči
o mládež v Praze, která vynesla 102 korun.
Sbor dobrovolných hasičů hodlá postaviti v obci památník padlým vojínům, kteří padli
ve světové válce. Za tou příčinou učinili místní hasiči po obci sbírku, která vynesla 2600
korun.
Dne 30. července ukončilo se zásobování na lístky chlebové, a tím padla poslední za
Rakouska zavedená chlebenka, neb jak zkráceně se říkalo „enka“. Tímto dnem počalo volné
zásobování.
Dne 1. září navštěvovalo z obce naší obecnou školu ve Stelčovsi 63 hochů a 87 děvčat,
do měšťanské školy v Buštěhradě docházelo 28 hochů a 15 děvčat. V osadě Rapice
navštěvovalo školu 79 žáků.
Léto bylo většinou mokré, takže obilí, které se po suchu jarním vesměs zotavilo, byla
úroda dosti dobrá, ale následkem dešťů se ztěžka dostávala pod střechu. Ovoce se urodilo
velké množství, bylo velkými větry částečně sházeno. Sadaři, kteří byli za války zvyklí
prodávati za přemrštěné ceny, a tyto následkem nedostatku potravin také dostávaly.
Předražením ovoce při koupi a velkou úrodou tohoto, museli ovoce levněji prodávati, takže
větším dílem prodělali. Tím dostali zaslouženou odměnu za keťasování, kdy těžili z hladu
lidu. Prodávalo se 1 kg jablek za 1 korunu 50 haléřů, hrušky 50 haléřů, švestky 60 haléřů.
Dne 21. října při sychravém počasí napadlo v odpoledních hodinách dosti sněhu a 24.
dostavil se dosti citelný mrazík, který byl 7°C pod nulou.
Tak jako počasí bylo v roce 1922 nestálé a většinou zamračené a deštivé, bylo to i
v rámci na poli politickém. Odborové hnutí, které po převratu tak slibně počalo, že nabylo
dělníky by nebyl odborově i politicky organizován, vykazuje organizace hornická, která
měla na počátku roku 135 členů, vykazuje ku konci jen 30 členů. Zemědělská organizace
vůbec neexistuje. Kovodělníci následkem nezaměstnanosti odboru též se rozpadla. Politická
organizace po rozkolu strany soc. dem. Zde zanikla, později utvořila se politické organizace
komunistická, ale ta neměla dlouhého trvání. Ostatní politické organizace živoří, takže
politický život jest v obci naší na mrtvém bodu.
V osadě rapické nevypadá to lepší. Organizace hornická se rozpadlá, politické živoří
s pár členama, ale život pravý, život politický, je jak ve Stelčovsi, též i v Rapicích umrtven.
To v čemž jsme doufali, že přinese dělníku osvobození z područí kapitálu vidíme po roztržce
názorů v politickém i odborovém hnutí jen liknavost a následek toho, porobení dělníka do
stavu, v kterém byl do převratu. Lid přestal věřit, doufat v lepší, aby zakryl bídu, do které
přichází následkem nezaměstnanosti a redukcí pracovních dnů, jen tančí neb není jedna
sobota, by nebyl ples.
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